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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Liquid Fuels) 
 
Τα υγρά καύσιµα παράγονται από το αργό πετρέλαιο (crude oil). Υγρά καύσιµα 
µπορούν να παραχθούν επίσης και από τα φυσικά προϊόντα . Τα καύσιµα από βιοµάζα 
ονοµάζονται ανανεώσιµα καύσιµα (renewable fuels). Αργό πετρέλαιο ονοµάζεται το 
πετρέλαιο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Από το αργό πετρέλαιο, µετά από 
επεξεργασία, λαµβάνοντας προϊόντα όπως η βενζίνη, το ντίζελ, η κηροζίνη, το µαζούτ, 
διάφοροι διαλύτες, αέρια, και ορυκτέλαια, ασφαλτικά κ.λ.π. Εκτός από τα καύσιµα και τα 
λιπαντικά παράγονται και άλλες χηµικές ουσίες όπως αιθυλένιο, προπυλένιο, βενζόλιο, 
φαινόλες, κ.λ.π. που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στη χηµική βιοµηχανία για την 
παραγωγή πλαστικών, ελαστικών, χρωµάτων, κ.λ.π.. Η βιοµηχανία που χρησιµοποιεί 
πρώτες ύλες οι οποίες προέρχονται από το πετρέλαιο, είναι γνωστή ως πετροχηµική 
βιοµηχανία. 
Το αργό πετρέλαιο αποτελείται από υδρογονάνθρακες, οργανικές ενώσεις θείου, 
αζώτου, οξυγόνου και ανόργανες προσµίξεις που συµπαρασύρονται κατά την άντληση. 
Η σύσταση του αργού πετρελαίου κυµαίνεται στα εξής περίπου όρια: C:83-87%, Η:11-
15%, Ν:0-0,5%, S:0-10%, Ο:0-3,5%. 
Το αργό πετρέλαιο είναι µίγµα υδρογονανθράκων. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι 
αλκάνια ή παραφίνες, κυκλοαλκάνια ή ναφθένια και αρωµατικοί. 
Ένας «υδρογονάνθρακας» (HC) είναι το µόριο µιας χηµικής ένωσης αποτελούµενη από 
άτοµα υδρογόνου (Η) και άνθρακα (C), ενωµένα σε διάφορους συνδυασµούς. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα, αλλά 
ο ευρύτερα χρησιµοποιούµενος τύπος στα αυτοκίνητα είναι η βενζίνη. 
 
1.1. Χηµικές κατεργασίες των καυσίµων. 
 
Σκοπός της χηµικής κατεργασίας είναι να βελτιώσει την ποιότητα των καυσίµων ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις τις αγοράς. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η βενζίνη. Η βενζίνη που παράγεται από την απόσταξη του αργού 
πετρελαίου δεν καλύπτει ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες. 
Παράλληλα, κατά την απόσταξη διαχωρίζονται βαρύτερα κλάσµατα που δεν είναι 
χρησιµοποιήσιµα. Συνεπώς το ενδιαφέρουν της βιοµηχανίας έχει επικεντρωθεί αφενός 
στην παραγωγή βενζίνης από βαρύτερα κλάσµατα και αφετέρου στην βελτίωση της 
ποιότητάς της. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι χηµικές µέθοδοι που είναι 
γνωστές ως πυρόλυση (cracking) και αναµόρφωση (reforming). 
 
α. Πυρόλυση 
Πυρόλυση είναι η διεργασία κατά την οποία γίνεται διάσπαση των µορίων µε µεγάλο 
µοριακό βάρος προς µόρια µε µικρότερο µοριακό βάρος. Η πυρόλυση των βαρέων 
κλασµάτων γίνεται είτε µε πίεση και θέρµανση (θερµική πυρόλυση) είτε καταλυτικά 
(καταλυτική πυρόλυση). 
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 Σχήµα 1. 
 Θερµική πυρόλυση (Thermal cracking) 

Είναι η πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή βενζίνης. Το βαρύ 
κλάσµα υποβάλλεται σε θέρµανση υπό υψηλή πίεση απουσία αέρα. Το προιόν που 
λαµβάνεται είναι µίγµα υγρών HCS  χαµηλού σηµείου ζέσεως (µικρού µοριακού βάρους), 
αερίων (προπάνιο, βουτάνιο κ.λ.π.) και ελεύθερου άνθρακα. Τα µόρια που λαµβάνονται 
δεν όλα γραµµικά. Ένα µέρος τους είναι διακλαδιζόµενα πράγµα που είναι επιθυµητό 
για καλύτερη ποιότητας βενζίνης. Επίσης σχηµατίζονται ακόρεστα µόρια (ολεφίνες). Η 
παρουσία των ολεφινών στη βενζίνη δεν είναι επιθυµητή. Η θερµική πυρόλυση δε 
θεωρείται σήµερα ιδανική µέθοδος παραγωγής βενζίνης. Χρησιµοποιείται στις 
περιπτώσεις εκείνες που ενδιαφέρει η παραγωγή ελεύθερου άνθρακα και η παραγωγή 
ολεφινών για πετροχηµικές εφαρµογές. 
 
 Καταλυτική πυρόλυση (Catalytic cracking) 

Για την παραγωγή βενζίνης από βαριά κλάσµατα του αργού πετρελαίου χρησιµοποιείται 
κυρίως η καταλυτική πυρόλυση. Η καταλυτική πυρόλυση προτιµάται έναντι της θερµικής 
λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει. Μερικά από αυτά είναι: 
• Η βενζίνη που παράγεται είναι καλύτερης ποιότητας. Παρουσιάζει µεγαλύτερο 

αριθµό οκτανίων λόγω της µεγαλύτερης ποσότητας αρωµατικών και 
διακλαδιζόµενων υδρογονανθράκων που περιέχει. 

• Είναι πιο σταθερή λόγω της µικρότερης ποσότητας ακόρεστων υδρογονανθράκων 
που περιέχει. 

• Οι συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας που εφαρµόζονται είναι πιο ήπιες. 
 
β. Αναµόρφωση (Reforming) 
 
Η βενζίνη που παράγεται µε απόσταξη του αργού πετρελαίου ή µε πυρόλυση συχνά δεν 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές ανάγκες της αγοράς. Για την αύξηση του αριθµού 
οκτανίων της υποβάλλεται σε χηµική κατεργασία που είναι  γνωστή ως αναµόρφωση. 
Κατά την αναµόρφωση της βενζίνης έχουµε αλλαγή της δοµής των µορίων των 
υδρογονανθράκων που αποτελούν το αρχικό καύσιµο. Η αναµόρφωση µπορεί να γίνει 
όπως και η πυρόλυση θερµικά ή καταλυτικά. Η θερµική αναµόρφωση γίνεται κατά τρόπο 
ανάλογο µε τη θερµική πυρόλυση. Ως πρώτη ύλη χρησιµοποιείται βενζίνη ενώ απαιτείται 
υψηλότερη πίεση και θερµοκρασία. Κατά τη θερµική αναµόρφωση σχηµατίζονται 
αρωµατικοί και διακλαδισµένοι υδρογονάνθρακες καθώς και αέριοι υδρογονάνθρακες 
και ολεφίνες. Το µείγµα των προϊόντων διαβιβάζεται µέσα από κλασµατική στήλη όπου 
διαχωρίζεται η αναµορφωµένη βενζίνη από τους αέριους υδρογονάνθρακες και τις 
ολεφίνες. 
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 Καταλυτική αναµόρφωση 
Η αναµόρφωση της βενζίνης γίνεται κυρίως καταλυτικά. Με καταλυτική αναµόρφωση 
παράγεται βενζίνη µε µεγαλύτερο αριθµό οκτανίων. Οι καταλύτες που χρησιµοποιούνται 
περιέχουν λευκόχρυσο, ρίνιο ή χρώµιο. Η τεχνική αναµόρφωση της βενζίνης µε 
καταλύτη λευκόχρυσο είναι γνωστή ως  «plat forming» και το αναµορφωµένο προιόν ως 
«platform ate». Η αναµόρφωση είναι µια πολύπλοκη διεργασία. Οι τυπικές αντιδράσεις 
που λαµβάνουν χώρα είναι: 
α) Σχηµατισµός αρωµατικών ενώσεων µε αφυδρογόνωση ναφθενίων. 
β) Ισοµερίωση ναφθανίων. 
γ) Ισοµερίωση µη διακλαδισµένων υδρογονανθράκων προς διακλαδισµένους. 
δ) Σχηµατισµός αερίων υδρογονανθράκων από αντιδράσεις πυρόλυσης. 
Επειδή οι αντιδράσεις αναµόρφωσης είναι ενδώθερµες, οι ατµοί του καυσίµου 
θερµαίνονται πριν από κάθε θάλαµο αντίδρασης. 

 Σχήµα 2. 
Άλλες διεργασίες παραγωγής βενζίνης. 
 
Τα αέρια που λαµβάνονται κατά την πυρόλυση µπορεί µε κατάλληλες διεργασίες να 
µετατραπούν σε προϊόντα βενζίνης. Τέτοιες διεργασίες είναι: 
• Πολυµερισµός 
Κατά τον πολυµερισµό έχουµε συνένωση ακόρεστων µορίων και σχηµατισµό νέων 
µορίων µε µεγαλύτερο µοριακό βάρος. Τα αέρια που σχηµατίζονται κατά την πυρόλυση 
περιέχουν ολεφίνες. Αν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία οι αέριες ολεφίνες 
πολυµερίζονται και σχηµατίζουν υγρές ολεφίνες, µε µεγαλύτερο µοριακό βάρος, που µε 
υδρογόνωση µετατρέπονται σε υγρές παραφίνες. 
• Αλκυλίωση 
Η αλκυλίωση χρησιµοποιείται για την παραγωγή βενζίνης αεροπλάνων. 
 
1.2. Επεξεργασία των προϊόντων αργού πετρελαίου 
 
Τα προϊόντα που λαµβάνονται από το αργό πετρέλαιο πριν διοχετευτούν στην 
κατανάλωση υποβάλλονται στις απαραίτητες επεξεργασίες ώστε τα τελικά 
χαρακτηριστικά τους να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι 
επεξεργασίες που εφαρµόζονται έχουν ως στόχο: 
1. Την αποµάκρυνση των ενώσεων θείου. 
2. Τη βελτίωση του χρώµατος. 
3. Τη βελτίωση της οσµής. 
4. Τη βελτίωση της σταθερότητας στο φως και στον αέρα. 
5. Την αποµάκρυνση των ρητινών και των ασφαλτικών ουσιών. 
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Η πιο σηµαντική επεξεργασία είναι η αποµάκρυνση του θείου το οποίο υπάρχει στο 
αργό πετρέλαιο υπό µορφή υδρόθειου, µερκαπτανών και θειοαλκοολών. Οι 
µερκαπτάνες και οι θειοαλκοόλες προκαλούν έντονη δυσάρεστη οσµή. Για την µείωση 
της περιεκτικότητας των καυσίµων σε θείο χρησιµοποιούνται οι τεχνικές: 
α) Αποθείωση µε υδρογόνο 
β) Επεξεργασία µε αλκάλια ή µε διαιθανολαµίνη 
γ) Επεξεργασία µε αλκάλια παρουσία καταλυτών 

 
 

Σχήµα 3. 
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Πίνακας 1. 
 
Συνοπτική παρουσίαση διυλιστηριακών διεργασιών 

∆ιεργασία Είδος Μέθοδος Στόχος Τροφοδοσία Προίόντα 
∆ιεργασίες ∆ιαχωρισµού 
Ατµοσφαιρική Απόσταξη 
Απόσταξη υπό κενό 

 
∆ιαχωρισµός 
∆ιαχωρισµός 

 
Θερµική 
Θερµική 

 
∆ιαχωρισµός σε κλάσµατα 
∆ιαχωρισµός χωρίς πυρόλυση 

 
Αφαλατωµένο αργό πετρέλαιο 
Υπόλειµµα ατµοσφαιρικής 
απόσταξης 

 
Αέρια, νάφθα, µέσα αποστάγµατα, υπόλειµµα 
Gasoil, Βασικά λάδια, υπόλειµµα 
 
 

∆ιεργασίες Μετατροπής - Ελεγχόµενη Αποικοδόµηση    
Καταλυτική πυρόλυση Ελάττωση µεγέθους   Καταλυτική Παραγωγή βενζίνης Gasoil, αποστάγµατα εξανθράκωσης   Βενζίνη, τροφοδοσία πετροχηµικών 
Εξανθράκωση Πολυµερισµός Θερµική Μετατροπή υπολείµµατος κενού Gasoil, βαριά υπολείµµατα Βενζίνη, τροφοδοσία πετροχηµικών 
Υδρογονοπυρόλυση Υδρογόνωση Καταλυτική Μετατροπή σε ελαφρύτερους 

υδρογονάνθρακες 
Gasoil, προιόντα πυρόλυσης, 
υπόλειµµα 

Ελαφρά προϊόντα υψηλής ποιότητας 

Αναµόρφωση µε ατµό Αποικοδόµηση Θερµική / 
καταλυτική 

Παραγωγή υδρογόνου Αποθειωµένο αέριο, Ο2, ατµός Υδρογόνο, CO, CO2

Πυρόλυση µε ατµό Αποικοδόµηση Θερµική Πυρόλυση µακροµορίων Υπόλειµµα, βαριά ατµοσφαιρικά 
αποστάγµατα 

Πυρολυµένη, νάφθα, κωκ, υπόλειµµα 

Ιξωδόλυση Αποικοδόµηση Θερµική Μείωση ιξώδους Υπόλειµµα Αποστάγµατα, µαζούτ 
 
 

∆ιεργασίες Μετατροπής – Αύξηση Μορίου     
Αλκυλίωση Συνδυασµός Καταλυτική Συνδυασµός ολεφινών και 

ισοπαραφινών 
Ισοβουτάνιο, ολεφίνες από 
πυρόλυση 

Ισοοκτάνιο 

Παραγωγή γράσου Συνδυασµός Θερµική Συνδυασµός λαδιών και 
σαπώνων 

Λάδια, λιπαρά οξέα, αλκαλικά 
µέταλλα 

Γράσα 

Πολυµερισµός Πολυµερισµός Καταλυτική Συνδυασµός δύο ή 
περισσότερων  ολεφινών 
 
 

Ολεφίνες από πυρόλυση Νάφθα, τροφοδοσία πετροχηµικών 

∆ιεργασίες Μετατροπής– Αναδιάταξη Μορίου     
Καταλυτική Αναµόρφωση Ελάττωση µεγέθους/ 

αφυδρογόνωση 
Καταλυτική Αναβάθµιση νάφθας χαµηλού 

Αριθµού οκτανίων 
Νάφθα Βενζίνη υψηλού αριθµού οκτανίων / αρωµατικά 

Ισοµερισµός Αναδιάταξη Καταλυτική Μετατροπή ευθύγραµµων 
αλυσίδων σε διακλαδισµένες 

Βουτάνιο, πεντάνιο, εξάνιο Ισοβουτάνιο/ισοπεντάνιο/ισοεξάνιο 
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∆ιεργασίες Αναβάθµισης - Καθαρισµού     
Επεξεργασία µε Αµίνη Επεξεργασία Απορρόφηση Αποµάκρυνση όξινων 

συστατικών 
Όξινο αέριο, υδρογονάνθρακες µε 
CO2  και Η2S 

Υγροί και αέριοι υδρογονάνθρακες χωρίς όξινα 
συστατικά 

Αφαλάτωση Αφυδάτωση Απορρόφηση Αποµάκρυνση επιµολύνσεων Αργό πετρέλαιο Αφαλατωµένο αργό πετρέλαιο 
Ξήρανση και γλύκανση Επεξεργασία Απορρόφηση/ 

Θερµική 
Αποµάκρυνση νερού και 
Θειούχων συστατικών 

Υγροί υδρογονάνθρακες, LPG, 
Τροφοδοσία αλκυλίωσης 

Υδρογονάνθρακες ξηροί χωρίς θείο 

Εκχύλιση µε φουρφουράλη Εκχύλιση 
 

Απορρόφηση Αναβάθµιση µέσων 
αποσταγµάτων και λιπαντικών 

Gasoil, πυρόλυσης και βασικά 
λιπαντικά 

Υψηλής ποιότητας ντήζελ και λιπαντικά 

Υδρογονοαποθείωση Επεξεργασία Καταλυτική Αποµάκρυνση θείου και 
επιµολύνσεων 

Gasoil, µαζούτ υψηλού θείου Προϊόντα χαµηλού θείου 

Υδρογονοκατεργασία Υδρογόνωση Καταλυτική Αποµάκρυνση επιµολύνσεων 
κορεσµός ολεφινών 

Υπολείµµατα, πυρολυµένοι 
υδρογονάνθρακες 

Τροφοδοσία πυρόλυσης, αποστάγµατα, 
λιπαντικά 

Εκχύλιση µε φαινόλη Εκχύλιση Απορρόφηση/ 
Θερµική 

Βελτίωση δείκτη ιξώδους, 
χρώµατος 

Βασικά λιπαντικά Υψηλής ποιότητας λιπαντικά 

Απασφάλτωση µε διαλύτες Επεξεργασία Απορρόφηση Αποµάκρυνση ασφάλτου Υπόλειµµα κενού, προπάνιο Βαριά λιπαντικά, άσφαλτος 
Αποφαραφίνωση µε 
διαλύτες 

Επεξεργασία Ψύξη/∆ιήθηση Αποµάκρυνση παραφινών από 
Τα βασικά λάδια 

Βασικά λιπαντικά Αποπαραφινωµένα βασικά λάδια 

Εκχύλιση µε διαλύτες Εκχύλιση Απορρόφηση/ 
Καταβύθιση 

∆ιαχωρισµός ακόρεστων 
λαδιών 

Gasoil, προιόν αναµόρφωσης, 
αποστάγµατα 

Βενζίνη υψηλού αριθµού οκτανίου 

Γλύκανση Επεξεργασία Καταλυτική Αποµάκρυνση Η2S, µετατροπή 
µερκαπτανών 

Μη επεξεργασµένη βενζίνη/ µέσα 
αποστάγµατα 

Υψηλής ποιότητας βενζίνη/ αποστάγµατα 
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 Πίνακας 2. 
 
 Τυπικές ιδιότητες βενζινών 

 Αεροπορική 
Βενζίνη 100 RON 

Βενζίνη 
Αυτοκινήτων 

Φωτιστικό 
πετρέλαιο 

Κ- Επτάνιο 

Σύσταση (% κ.β.) 
C 
H 
S 

 
85.1 
14.9 
0.01 

 
85.5 
14.4 
0.1 

 
86.8 
12.9 
0.3 

 
83.9 
16.1 
 

Πυκνότητα (g/mL, στους 15 0C) 
Συν/της µεταβολής πυκνότητας ανά 0C 

0.724 
0.00083 

0.733 
0.00082 

0.823 
0.00069 

0.691 
0.00088 

Κινηµατικό Ιξώδες (CSt) 
0 0C 
10 0C 
20 0C 
30 0C 

 
0.69 
0.62 
0.55 
0.51 

 
0.95 
0.83 
0.75 
0.69 

 
2.20 
1.81 
1.53 
1.32 

 
0.75 
0.67 
0.60 
0.55 

Απόσταξη 
ΑΣΖ (0C) 
50% (0C) 
ΤΣΖ (0C) 
Ανάκτηση στους 100 0C 
Ανάκτηση στους 200 0C 

 
42 
97 
169 
57 

 
37 
100 
185 
50 

 
145 
195 
265 
 
55 

 
98 
98 
98 

Τάση Ατµών (mmHg) 
-30 0C 
-20 0C 
-10 0C 
0 0C 
10 0C 
20 0C 
30 0C 
40 0C 
50 0C 
60 0C 
70 0C 

 
14 
26 
43 
70 
775 
175 
257 
380 
550 
760 
1020 

 
16 
29 
49 
80 
126 
190 
282 
407 
590 
810 
1100 

 
 
 
 
 
 
 
1 
3.5 
6 
10 
16 

 
1.6 
3.3 
6.3 
11 
20 
34 
56 
87 
135 
200 
295 

Τάση ατµών: logp=A-B/T 
p τάση ατµών (mmHg) 
T θερµοκρασία (Κ) 
Α 
Β 

 
 
 
7.51 
1545 

 
 
 
7.48 
1523 

 
 
 
8.2 
2400 

 
 
 
7.95 
1880 

Τάση Ατµών Reid σε 100 0F 352 378 3  
Μέση Ειδική Θερµότητα (cal/g 0C) 0.531 0.535 0.550 0.550 
Λανθ. Θερµότητα Εξάτµισης (cal/g ) 
100 0C 
200 0C 

 
70 

 
70 

 
 
51 

 
76 (σε 98 0C) 
 

Καύση Αέρας ανά kg καυσίµου 
kg ξηρού αέρα 
m3 ξηρού αέρα (0 0C, 1 atm 
Καυσαέρια (m3 /kg se 0 0C, 1 atm) 
CO2 
Η2Ο 
Ν2

 
14.9 
11.50 
 
1.59 
1.655 
9.08 

 
14.8 
11.41 
 
1.60 
1.60 
9.02 

 
14.4 
11.14 
 
1.62 
1.43 
8.80 

 
15.15 
1172 
 
1.57 
1.79 
9.26 

Σύσταση Υγρών Καυσαερίων (%) 
CO2 
Η2Ο 
Ν2

 
12.9 
13.4 
73.7 

 
13.1 
13.1 
73.8 

 
13.7 
12.1 
8.80 

 
12.4 
14.2 
73.4 

Σηµείο ∆ρόσου Καυσαερίων (0C) 52 52 51 53 
CO2  Ξηρών Καυσαερίων (%) 14.9 15.0 15.6 14.5 
Θερµογόνος ∆ύναµη (cal/g) 
Ανώτερη 
Κατώτερη 

 
11300 
10510 

 
11200 
10440 

 
11000 
10320 

 
11490 
10640 

Σηµείο Ανάφλεξης (0C) -40 -40 43  
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Πίνακας 3. 
 

Ιδιότητες µιγµάτων βενζίνης µε αλκοόλη 
 Μίγµα 1 

(Καύσιµα Αγώνων) 
Μίγµα 
(Εµπορική Χρήση) 

Σύσταση (% κ.β.) 
C 
H 
S 
N +S 

 
59.5 
11.6 
28.9 
Μικρή 

 
79.7 
11.5 
17.8 
Μικρή 

Συστατικά (% κ.ο.) 
Αλκοόλη (95%) 
Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες 
Παραφινικοί Υδρογονάνθρακες 
Ναφθενικοί Υδρογονάνθρακες 
Ολεφινικοί Υδρογονάνθρακες 
Άλλα Συστατικά 

 
77.0 
22.5 
Μικρή 
Μικρή 
Μηδενική 
0.5 

 
48.0 
29.5 
15.0 
7.5 
Μηδενική 
Μικρή 

Μέσο Μοριακό Βάρος 54 68 
Πυκνότητα (g/mL, στους 15 0C) 
Συν/της µεταβολής πυκνότητας ανά 0C 

0.832 
0.0008 

0.824 
0.0008 

Κινηµατικό Ιξώδες (CSt) 
10 0C 
20 0C 
30 0C 

 
1.5 
1.2 
1.0 

 
1.3 
1.1 
0.95 

Απόσταξη 
ΑΣΖ (0C) 
50% (0C) 
ΤΣΖ (0C) 
Ανάκτηση στους 100 0C 

 
69 
76 
79 

 
69 
74 
198 
75 

Μέση Ειδική Θερµότητα (cal/g 0C) 0.6 0.5 
Θερµότητα Πλήρους Εξάτµισης σε 760 
mm Hg και το σηµείο βρασµού (cal/g) 

 
186 

 
170 

Αριθµός Οκτανίου 100 70 
Θερµογόνος ∆ύναµη (cal/g) 
Ανώτερη 
Κατώτερη 

 
7780 
7170 

 
8800 
8190 

Καύση Αέρας ανά kg καυσίµου 
kg ξηρού αέρα 
m3 ξηρού αέρα (0 0C, 1 atm 
Καυσαέρια (m3 /kg se 0 0C, 1 atm) 
CO2 + SO2
Η2Ο 
Ν2

 
9.57 
7.40 
 
1.11 
1.29 
5.85 

 
11.29 
8.73 
 
1.32 
1.28 
6.90 

Σύσταση Υγρών Καυσαερίων (%) 
CO2 
Η2Ο 
Ν2

 
12.9 
13.4 
73.7 

 
13.1 
13.1 
73.8 

Σύσταση Ξηρών Καυσαερίων (%) 
CO2
Ν2

 
15.9 
84.1 

 
16.1 
83.9 

Σηµείο ∆ρόσου Καυσαερίων (0C) 55 52 
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 Πίνακας 4. 
 
 Τυπικές ιδιότητες προϊόντων πετρελαίου 

 Κηροζίνη Ντίζελ Ελαφρύ 
Μαζούτ 

Μέσο Μαζούτ Βαρύ Μαζούτ

Σύσταση (% κ.β.) 
C 
H 
S 

 
85.9 
14.0 
0.08 

 
85.7 
13.4 
0.9 

 
85.5 
11.5 
3.0 

 
85.3 
11.2 
3.5 

 
85.1 
10.9 
4.0 

Πυκνότητα (g/mL, στους 15 0C) 
Συν/της µεταβολής πυκνότητας ανά 0C 

0.780 
0.00072 

0.840 
0.00068 

0.925 
0.00066 

0.950 
0.00065 

0.965 
0.00064 

Κινηµατικό Ιξώδες (CSt) 
40 0C 
100 0C 

 
1.43 
0.51 

 
3.60 
1.35 

 
50 
5.7 

 
235 
40 

 
860 
68 

Απόσταξη 
ΑΣΖ (0C) 
50% (0C) 
ΤΣΖ (0C) 

 
150 
195 
250 

 
180 
285 
360 

   

Θερµογόνος ∆ύναµη (cal/g) 
Ανώτερη 
Κατώτερη 

 
11110 
10370 

 
10835 
10130 

 
10300 
9695 

 
10130 
9535 

 
10055 
9480 

Μέση Ειδική Θερµότητα (cal/g 0C) 0.480 0.476 0.475 0.470 0.465 
Καύση Αέρας ανά kg καυσίµου 
kg ξηρού αέρα 
m3 ξηρού αέρα (0 0C, 1 atm 
Καυσαέρια (m3 /kg se 0 0C, 1 atm) 
CO2 + SO2
Η2Ο 
Ν2 
Σύνολο 

 
14.7 
11.35 
 
1.605 
1.555 
8.97 
12.13 

 
14.8 
11.46 
 
1.659 
1.489 
8.05 
12.20 

 
13.88 
10.74 
 
1.617 
1.278 
8.48 
11.37 

 
13.78 
10.66 
 
1.616 
1.244 
8.42 
11.28 

 
13.68 
10.56 
 
1.615 
1.211 
8.36 
11.19 

Σύσταση Υγρών Καυσαερίων (%) 
CO2 
Η2Ο 
Ν2

 
13.2 
12.8 
74.0 

 
13.6 
12.2 
74.2 

 
14.2 
11.2 
74.6 

 
14.3 
11.0 
74.7 

 
14.5 
10.8 
74.7 

Σηµείο ∆ρόσου Καυσαερίων (0C) 51 50 49 49 48 
CO2 + SO2 Ξηρών Καυσαερίων (%) 15.2 15.5 16.0 16.1 16.2 
Σηµείο Ανάφλεξης (0C) 42 75 82 95 115 

 
Σύσταση Αέρα:         21% κ.ο. O2  ( 1 όγκος O2 σε 4.76 όγκους αέρα) 
79 % κ.ο. Ν2
Πυκνότητα Αέρα:      1.2928 kg/ m3 (760 mmHg, 0 0C) 
 
Καύση:  1 kg C + 8.89 m3 αέρα > 1.867 m3 CO2
1 kg Η + 24.46 m3 αέρα > 11.11 m3 H2O 
1 kg S + 3.33 m3 αέρα > 0.70 m3 SO2
 
Θερµογόνος ∆ύναµη: ΚΘ∆ = Α∆Θ – 52.7 (%Η (cal/g). 
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Κατανοµή χρήσης κατανάλωσης 
αργού πετρελαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
2. ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 
 
2.1. Κύριες ιδιότητες των βενζινών. 
 Πτητικότητα 

Η πτητικότητα είναι µία από τις σηµαντικότερες ιδιότητες των βενζινών. Επειδή µία 
βενζίνη περιέχει πολλές διαφορετικές ενώσεις, δεν έχει ένα συγκεκριµένο σηµείο 
βρασµού, αλλά µια καµπύλη στην οποία το αρχικό από το τελικό σηµείο διαφέρουν 
κατά 170 0C περίπου. Η περιοχή βρασµού της βενζίνης εξαρτάται από τη σύστασή της. 
Οι βενζίνες περιέχουν πάρα πολλά συστατικά (περίπου 400) κι έτσι εµφανίζουν οµαλές 
καµπύλες βρασµού, ακόµη και αν χρησιµοποιηθεί στήλη µε υψηλό βαθµό διαχωρισµού. 
Για τον προσδιορισµό της πτητικότητας των βενζινών χρησιµοποιείται η καµπύλη 
απόσταξης και η τάση ατµών. 
 
 Απόσταξη 

Η καµπύλη απόσταξης προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D 86, όπου 
αποστάζουν 100 mL δείγµατος υπό ελεγχόµενες συνθήκες θέρµανσης. Από τα 
δεδοµένα κατασκευάζεται η καµπύλη απόσταξης, η οποία δίνει στοιχεία για τη 
συµπεριφορά του καυσίµου, όπως φαίνεται στο επόµενο Σχήµα 4. 
 

  Σχήµα 4.  
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 Τάση Ατµών 
Επειδή η βενζίνη είναι µίγµα πολλών συστατικών, δεν µπορεί να προσδιοριστεί η τάση 
ατµών της όπως σε µία απλή ένωση. Για τις βενζίνες προσδιορίζεται η τάση ατµών κατά 
Reid (ASTM D 323). Στη µέθοδο αυτή ο λόγος ατµών-υγρού είναι 4:1, και η 
θερµοκρασία 37.8 0C (100 0F). Στο δείγµα αφού έχει ψυχθεί τοποθετείται σε µεταλλικό 
υποδοχέα και συνδέεται µε το θάλαµο της αέριας φάσης που είναι συνδεδεµένος µε 
µανόµετρο. Η συσκευή τοποθετείται σε θερµοστατηµένο λουτρό και ανακινείται 
περιοδικά µέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του µανόµετρου και αναφέρεται σαν τάση 
ατµών κατά Reid (Reid Vapor Pressure, RVP). 
Η τάση ατµών επιδιώκεται να είναι υψηλότερη το χειµώνα (ευκολότερη εκκίνηση σε 
χαµηλές θερµοκρασίες) και χαµηλότερη το καλοκαίρι (αποφυγή προβληµάτων 
ατµόφραξης). Συνήθεις τιµές το χειµώνα από 450C -800C και το καλοκαίρι από 350C -
700C. 
 
 Πυκνότητα 

Η πυκνότητα ενός καυσίµου δίνει το λόγο της µάζας ενός συγκεκριµένου όγκου 
καυσίµου προς τον όγκο αυτό. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της 
πυκνότητας είναι η ASTM D 1298, όπου το πυκνόµετρο που είναι ένας γυάλινος 
βαθµονοµηµένος πλωτήρας βυθίζεται µέσα στο καύσιµο, και η πυκνότητα διαβάζεται 
στο σηµείο που η κλίµακα τέµνει την επιφάνεια του υγρού. Η πυκνότητα αναφέρεται 
πάντα στους 15 0C. Οι µονάδες της πυκνότητας στο SI είναι kg/m3 ή g/mL. 
Αναφερόµενοι σε µόρια µε τον ίδιο αριθµό ατόµων άνθρακα, η πυκνότητα των 
διαφόρων τύπων υδρογονανθράκων µεταβάλλεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Παραφίνες < ολεφίνες < ναφθένια < αρωµατικά 
 

2.2. Σύσταση 
Η σύσταση των βενζινών αναφέρεται κυρίως σε συστατικά η περιεκτικότητα των 
οποίων πρέπει να βρίσκεται κάτω από συγκεκριµένα όρια, είτε για περιβαλλοντικούς, 
είτε για άλλους λόγους (κλιµατολογικές συνθήκες π.χ.). Η βενζίνη περιέχει 
υδρογονάνθρακες µε 4 έως 12 άτοµα άνθρακα στο µόριο που µπορεί να είναι 
κορεσµένοι (παραφινικοί και ναφθενικοί), ακόρεστοι (ολεφινικοί) και 
αρωµατικοί.(σχήµα 5) 
 
2.3. Περιεκτικότητα σε Υδρογονάνθρακες 
Η περιεκτικότητα στις κατηγορίες υδρογονανθράκων είναι σηµαντική γιατί µέσο αυτής 
µπορεί να γίνει η εκτίµηση της τάσης της βενζίνης για σχηµατισµό κοµµιωδών ουσιών 
και αποθέσεων. Η πιο απλή µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των 
διαφόρων τύπων υδρογονανθράκων είναι η ASTM D 1319, όπου ο διαχωρισµός 
γίνεται σε τριχοειδή στήλη πληρωµένη µε silica, ενώ σαν διαλύτης έκλυσης 
χρησιµοποιείται ισοπροπυλική αλκοόλη. Το αποπεντανιωµένο δείγµα (ASTM D 2001) 
διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: κορεσµένα, ολεφίνες, και αρωµατικά. Ο 
διαχωρισµός των κορεσµένων σε παραφίνες και ναφθένια γίνεται µέσο της 
πυκνότητας και του δείκτη διάθλασης του κλάσµατος των κορεσµένων (ASTM D 
2159). 
Οι πιο σύγχρονες τεχνικές χρησιµοποιούν µεθόδους αέριας χρωµατογραφίας που 
δίνουν πλήρη διαχωρισµό της βενζίνης στα επιµέρους συστατικά της. Κρίσιµη 
παράµετρο αποτελεί η περιεκτικότητα της βενζίνης σε βενζόλιο (ισχυρό καρκινογόνο, 
προκαλεί λευχαιµία). Ο προσδιορισµός του βενζολίου γίνεται χρωµατογραφικά. 
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2.4. Περιεκτικότητα σε Θείο 
Η περιεκτικότητα σε θείο των βενζινών είναι πολύ χαµηλή (150 ppm) µε στόχο να 
µειωθεί περισσότερο (50 ppm από το 2005). Η παρουσία του θείου είναι ανεπιθύµητη 
για περιβαλλοντικούς λόγους, επειδή συµβάλλει στο σχηµατισµό αποθέσεων στο 
θάλαµο καύσης και επειδή µειώνει τη δραστικότητα των καταλυτικών µετατροπέων 
των αυτοκινήτων. Η περιεκτικότητα σε θείο προσδιορίζεται µε φθορισµό ακτινών Χ 
(ASTM D 4294). Το θείο βρίσκεται στη βενζίνη στη µορφή µερκαπτανών, 
δισουλφιδίων και θειοφαινίων. Οι µερκαπτάνες είναι ανεπιθύµητες επειδή είναι 
δύσοσµες και διαβρωτικές. Αποµακρύνονται συνήθως µε διεργασίες γλύκανσης. Ο 
προσδιορισµός τους γίνεται µε ποτενσιοµετρική τιτλοδότηση µε νιτρικό άργυρο (ASTM 
D 2337). 
 
2.5. Σταθερότητα - Οξείδωση 
Οι εργαστηριακές µέθοδοι που σχετίζονται µε την αντοχή και τη σταθερότητα του 
καυσίµου είναι ο προσδιορισµός των κοµµιωδών ουσιών και της σταθερότητας στην 
οξείδωση. 

  Σχήµα 5. 
2.6. Κοµµιώδεις Ουσίες 
Οι κοµµιώδεις ουσίες παράγονται από την οξείδωση και τον πολυµερισµό των 
ολεφινών και διολεφινών και είναι συνήθως αδιάλυτες στο καύσιµο. Οι κοµµιώδεις 
ουσίες προσδιορίζονται µε τη µέθοδο ASTM D 381. Συγκεκριµένος όγκος βενζίνης 
εξατµίζεται κάτω από συνθήκες ελεγχόµενης θέρµανσης σε ρεύµα αέρα. Το 
υπόλειµµα ζυγίζεται, εκχυλίζετε µε κ-επτάνιο και ξαναζυγίζεται. Οι κοµµιώδεις ουσίες 
είναι το κλάσµα του υπολείµµατος που είναι αδιάλυτο στο επτάνιο. Οι κοµµιώδεις 
ουσίες δίνουν µια ένδειξη της τάσης για σχηµατισµό αποθέσεων στο σύστηµα 
τροφοδοσίας του κινητήρα και στις βαλβίδες. Το σύνολο του υπολείµµατος πριν την 
εκχύλιση µε επτάνιο δίνει µια ένδειξη των µη πτητικών συστατικών της βενζίνης. 
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2.7. Σταθερότητα στην Οξείδωση 
 
Η σταθερότητα στην οξείδωση µιας βενζίνης εξαρτάται άµεσα από τη σύστασή της. Οι 
ολεφινικές ενώσεις παρουσιάζουν πολύ µικρότερη σταθερότητα σε σύγκριση µε τις 
παραφινικές και τις αρωµατικές ενώσεις. Οι ολεφινικές ενώσεις προέρχονται από τις 
διεργασίες πυρόλυσης. Ειδικά οι διεργασίες θερµικής πυρόλυσης παράγουν ακόµη και 
διολεφίνες, οι οποίες οξειδώνονται γρήγορα και δίνουν αδιάλυτες κοµµιώδεις ουσίες. Η 
σταθερότητα στην οξείδωση των βενζινών µετριέται µε τη µέθοδο ASTM D 525. Η 
βενζίνη τοποθετείται σε κατάλληλο υποδοχέα µέσα σε όλµο, ο οποίος γεµίζει µε 
οξυγόνο µέχρι πίεση 100 psi και τοποθετείται σε λουτρό θερµοκρασίας 100 0C. Η 
πίεση καταγράφεται µέχρι να αρχίσει απότοµη πτώση της, δηλαδή ρυθµός πτώσης 2 
psi ανά 15 min. Ο χρόνος επώασης είναι το χρονικό διάστηµα από την τοποθέτηση 
του όλµου στο λουτρό µέχρι να παρατηρηθεί η πτώση πίεσης. Χρόνος επώασης 240 
min αντιστοιχεί σε σταθερότητα σε συνθήκες αποθήκευσης τουλάχιστον έξι µήνες, αν 
και µπορεί να διατηρηθεί ακόµη για δύο χρόνια, ανάλογα µε τη σύσταση της βενζίνης. 
 
2.8. ∆ιαβρωτικότητα 
 
Η διάβρωση αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα όχι µόνο λόγω της φθοράς του 
εξοπλισµού, αλλά επειδή τα µέταλλα που αποσπούνται µπορεί να δράσουν ως 
καταλύτες αντιδράσεων οξείδωσης συστατικών του καυσίµου και σχηµατισµού 
αποθέσεων. Επιπρόσθετα τα προϊόντα της διάβρωσης προκαλούν φραγή σε φίλτρα 
και διαφράγµατα και αυξάνουν τη φθορά των εξαρτηµάτων. Η διάβρωση είναι 
συνάρτηση της περιεκτικότητας του καυσίµου σε νερό, οξυγονούχα συστατικά, είδος 
και περιεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις, καθώς και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 
Η µέθοδος διάβρωσης χάλκινου ελάσµατος, (ASTM D 130) δίνει µια ένδειξη της 
διαβρωτικότητας του καυσίµου. Ένα φρεσκογυαλισµένο χάλκινο έλασµα εµβαπτίζεται 
σε ποσότητα του δείγµατος και τοποθετείται σε χώρο θερµοκρασίας 50 0C για 3 ώρες. 
Ο βαθµός αµαύρωσης ή διάβρωσης βρίσκεται κατόπιν σύγκρισης µε πρότυπη 
κλίµακα της ASTM. 
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2.9.  Κτύπηµα και αριθµός Οκτανίου 

Η καθοριστική για την ποιότητα της βενζίνης ιδιότητα είναι η Αντικροτικότητά της η οποία 
σχετίζεται µε το λεγόµενο ‘’ κτύπηµα’’ και µετριέται µε τον Αριθµό Οκτανίου. Αν 
εξετάσουµε τι συµβαίνει στον κινητήρα του αυτοκινήτου από την στιγµή που εισέρχεται το 
καύσιµο στο θάλαµο καύσης θα παρατηρήσουµε τα εξής: 

 Σχήµα 6. 
Το µίγµα βενζίνης – αέρα συµπιέζεται και κατά την στιγµή που το έµβολο πλησιάζει στο 
Άνω Νεκρό σηµείο, στο µπουζί (σπινθηριστής) δηµιουργείται σπινθήρας και το καύσιµο 
µίγµα αναφλέγεται. Η φλόγα αναπτύσσεται στο θάλαµο της καύσης µε περίπου σταθερό 
ρυθµό και σταθερή αύξηση της πίεσης. Μπροστά από το µέτωπο της φλόγας, το 
υπολειπόµενο άκαυστο µίγµα συµπιέζεται και ταυτόχρονα αυξάνονται η θερµοκρασία και 
η πυκνότητά του. Όταν η ανύψωση της θερµοκρασίας είναι τέτοια ώστε να προκαλέσει 
την αυτανάφλεξη των συστατικών του άκαυστου µίγµατος πριν να φτάσει η φλόγα σε 
αυτό, προκαλείται απότοµη αύξηση της πίεσης που γίνεται αντιληπτή σαν µεταλλικό 
κτύπηµα διαφορετικής έντασης. Επιπτώσεις του φαινοµένου αυτού είναι η υπερθέρµανση 
και η απώλεια ισχύος. 
Κτύπηµα µπορεί να εµφανιστεί σε κάθε κινητήρα ανάλογα µε την ποιότητα του καυσίµου 
ενώ ουσιαστικά επηρεάζουν το φαινόµενο ο σχεδιασµός και οι συνθήκες λειτουργίας του 
κινητήρα. 

2.10. Παράγοντες που επηρεάζουν το κτύπηµα 
1. Θερµοκρασία: Αύξηση της θερµοκρασίας του άκαυστου µίγµατος αυξάνει την 
πιθανότητα κτυπήµατος σε βενζινοκινητήρες. Η αύξηση της θερµοκρασίας 
µπορεί να προκληθεί µε: 
α.  Αύξηση της σχέσης συµπίεσης 
β.  Αύξηση της θερµοκρασίας του εισαγόµενου αέρα 
γ. Αύξηση της θερµοκρασίας του ψυκτικού 
δ. Αύξηση της θερµοκρασίας του κυλίνδρου και των τοιχωµάτων του 
θαλάµου καύσης 
ε. Προπορεία σπινθήρα 
2.  Πυκνότητα:  Αύξηση της πυκνότητας του άκαυστου µίγµατος αυξάνει την 
πιθανότητα κτυπήµατος. 
3. Χρόνος:  Αύξηση του χρόνου παραµονής του άκαυστου µίγµατος σε 
συνθήκες αυτανάφλεξης αυξάνουν την πιθανότητα κτυπήµατος. Η αύξηση 
του χρόνου παραµονής µπορεί να συµβεί µε : 
α. Αύξηση της απόστασης που διανύει η φλόγα 
 
β. Μείωση της τύρβης του µίγµατος που συνεπάγεται µείωση της 
ταχύτητας της φλόγας 
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γ. Μείωση της ταχύτητας του κινητήρα (που µειώνει την τύρβη και αυξάνει 
το διαθέσιµο χρόνο για προφλογικές αντιδράσεις. 

4. Σύσταση καυσίµου µίγµατος: 
Όταν η σχέση συµπίεσης και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα είναι δεδοµένα, η 

πιθανότητα κτυπήµατος µειώνεται µε: 
α. Αύξηση της αντικροτικότητας (ΑΟ) του καυσίµου 
β. Για πλούσια ή πτωχά µίγµατα 
γ. Αύξηση της υγρασίας του αέρα 
 
 

Η απόδοση (Ε) ενός κινητήρα δίνεται από την σχέση: 
        Ε= 1 – (1/r)ν-1

όπου:  r:  Σχέση συµπίεσης 
ν = Cp/Cv 
Cp  ειδική θερµότητα υπό σταθερή πίεση 
Cv  ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο 
Για µίγµατα αέρα-καυσίµου είναι γ=1.296 
Μεγαλύτερη Σχέση Συµπίεσης r συνεπάγεται αύξηση της απόδοσης του κινητήρα. 
Όµως η αύξηση της r δηµιουργεί απαιτήσεις για καύσιµο µεγαλύτερης αντικροτικότητας. 
Η κατάταξη των υδρογονανθράκων κατά σειρά φθίνουσας αντικροτικότητας είναι η 
παρακάτω: 
Αρωµατικοί> Ισοπαραφινικοί> Ναφθενικοί>Ολεφινικοί>Κανονικοί Παραφινικοί 
Στα επόµενα σχήµατα φαίνεται παραστατικά η εξάρτηση της κρίσιµης σχέσης 
συµπίεσης στην οποία παρατηρείται κτύπηµα από την δοµή διαφόρων 
υδρογονανθράκων. 
   Σχήµα 7. 
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Παρατηρούµε τα εξής: 
1. Επιµήκυνση της Ανθρακικής αλυσίδας αυξάνει την τάση για κτύπηµα 
(µείωση της κρίσιµης σχέσης συµπίεσης) 
2. ∆ιακλαδώσεις στην αλυσίδα µειώνουν την τάση για κτύπηµα 
3. ∆ιακλάδωση και δηµιουργία συµπαγούς µορίου (συσπείρωση) µειώνει 

την τάση για κτύπηµα 

 Σχήµα 8. 
4. Στην περιοχή των αερίων, οι ολεφίνες έχουν χαµηλότερες κρίσιµες  σχέσεις 

συµπίεσης από τις κανονικές παραφίνες αλλά η τάση αυτή αντιστρέφεται στην 
περιοχή των υγρών (περισσότερα από τρία άτοµα άνθρακα). Η αύξηση είναι 
µεγαλύτερη όσο ο διπλός δεσµός µετατοπίζεται προς το κέντρο του µορίου 

 
5. Οι κυκλοπαραφίνες (ναφθένια) έχουν µεγαλύτερη κρίσιµη σχέση συµπίεσης από τις 

κανονικές παραφίνες ευθείας αλύσου. Προσθήκη διπλού δεσµού στο κυκλοπεντάνιο 
προς σχηµατισµό κυκλοπεντενίου ή δύο διπλών δεσµών προς σχηµατισµό, 
κυκλοπενταδιενίου µειώνει την κρίσιµη σχέση συµπίεσης. Όµως ο αρωµατικός 
δακτύλιος (βενζόλιο) δίνει πολύ υψηλή κρίσιµη σχέση συµπίεσης. Προσθήκη 
παραπλεύρων διακλαδώσεων στο βενζόλιο (π.χ. τολουόνιο) µειώνει την κρίσιµη 
σχέση συµπίεσης. 
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2.11. Αριθµός Οκτανίου 
Ο αριθµός Οκτανίου (Α.Ο.) που χρησιµοποιείται για την µέτρηση της αντικροτικότητας του 
καυσίµου στηρίζεται σε µια (αυθαίρετη) κλίµακα µέτρησης από 0 µέχρι 100. 
Η τιµή αριθµού οκτανίου 0 χαρακτηρίζει το κανονικό επτάνιο (κ-C7H16) το οποίο είναι 
παραφινικός υδρογονάνθρακας και εµφανίζει µεγάλη τάση για κτύπηµα σε 
βενζινοκινητήρες. 
Η τιµή αριθµού οκτανίου 100 χαρακτηρίζει το 2,2,4-τριµέθυλο-πεντάνιο (ισο-οκτάνιο) του 
οποίου η τάση για κτύπηµα είναι µικρή. 
Ο αριθµός οκτανίου ενός καυσίµου είναι το επί τοις εκατό ποσοστό του ισο-οκτανίου σε 
µίγµα κ-επτανίου/ισο-οκτανίου το οποίο παρουσιάζει την ίδια αντικροτικότητα µε το 
εξεταζόµενο καύσιµο υπό τις ίδιες συνθήκες. 
Ενώσεις µε καλύτερη αντικροτική συµπεριφορά από το ισο-οκτάνιο έχουν ΑΟ>100. Η 
µέτρηση των καυσίµων αυτών γίνεται µε πρότυπα µίγµατα ισο-οκτανίου/TEL και οι τιµές 
αυτές χαρακτηρίζονται ως Αριθµοί Λειτουργίας (ΑΛ-Perfomance Number). 
Για την περίπτωση αυτή ισχύει η σχέση: ΑΟ = 100+ΑΛ-100/3 
Για τις εργαστηριακές µετρήσεις του Αριθµού Οκτανίου χρησιµοποιούνται πρότυποι 
µονοκύλινδροι κινητήρες CFR (Cooperative Fuel Research-ASTM D 2699) µε 
µεταβαλλόµενη σχέση συµπίεσης από 4/1 µέχρι 10/1. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 
δοκιµών στην µηχανή CFR µε διαφορετικές συνθήκες που παρουσιάζονται στους 
κατωτέρω πίνακες. 
Οι µέθοδοι F1-RON και F2-MON αναφέρονται στις προδιαγραφές της βενζίνης. 
Επίσης γίνονται και οδικές µε τρήσεις µε κανονικά αυτοκίνητα. 
Οι µέθοδοι µέτρησης του αριθµού οκτανίου είναι οι εξής: 
F1    Research (RON)           Ερευνητική 
F2    Motor (MON)            Κινητήρα 
F3   Aviation Lean Mixture           Καυσίµων Αεροπορίας (Φτωχού Μίγµατος) 
F4   Aviation Rich Mixture           Καυσίµων Αεροπορίας (Πλούσιου Μίγµατος) 
F5   LPG Motor Method           Κινητήρα Υγραερίων 
 
 
 
∆ιαφορές F1-RON και F2-MON 
Μέθοδος F1 F2 
Ταχύτητα Κινητήρα (στροφές/λεπτό) 600 900 
Θερµοκρασία Εισαγόµενου Αέρα (0C) 15-52 38 
Θερµοκρασία Μίγµατος Αέρα-Καυσίµου (0C)  49 
Προπορεία Σπινθήρα (µοίρες πριν από το ΑΝΣ) 13 * 
* µεταβλητή συναρτήσει της Σχέσης Συµπίεσης 

 
 

Η µέθοδος F1-RON είναι ενδεικτική για την συµπεριφορά της βενζίνης σε κανονικές 
ταχύτητες και η F2-MON για µεγάλες ταχύτητες. Συνήθως η τιµή του MON είναι µικρότερη 
του RON. 
Ο µέσος όρος (RON+MON)/2 ονοµάζεται ∆είκτης Αντικροτικότητας (Antiknock Index) και 
είναι ένδειξη της συµπεριφοράς του καυσίµου όταν χρησιµοποιείται στους 
πολυκύλινδρους κινητήρες των αυτοκινήτων. 
Η διαφορά RON-MON ονοµάζεται Ευαισθησία (sensitivity) του καυσίµου και είναι ένδειξη 
της διαφορετικής συµπεριφοράς του καυσίµου στις δοκιµές. 
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 Σχήµα 9. 
 
2.12. Αντικροτικά Πρόσθετα 

 
Για την βελτίωση της αντικροτικότητας προστίθενται στην βενζίνη αντικροτικές ενώσεις 
(Πρόσθετα).  
Η δράση τους, όπως και όλων των οργανοµεταλλικών αντικροτικών προσθέτων, 
συνιστάται στην αποδόµησή τους στην κατάλληλη θερµοκρασία κατά την καύση και τον 
σχηµατισµό νέφους δραστικών σωµατιδίων µεταλλικών οξειδίων που εµποδίζουν το 
κτύπηµα. Το αιθυλιούχο υγρό που προστίθετο στη βενζίνη περιείχε TEL 61.5% κ.β. (ή 
51% κ.β. TML). Ακόµη περιείχε 1,2 διβρωαιθάνιο (18% κ.β.) και 1,2 διχλωροαιθάνιο 
(19% κ.β.) (scavengers) που σχηµατίζουν πτητικά αλογονίδια του µολύβδου στον 
θάλαµο καύσης και εµποδίζουν την συσσώρευση µολύβδου στον κινητήρα. 
Η αντιµετώπιση της εκποµπής των CO, NOX, HC µε την χρήση των καταλυτικών 
µετατροπέων καυσαερίων που δηλητηριάζονται από τις ενώσεις του µολύβδου αλλά και 
εξαιτίας της τοξικότητας του µολύβδου, έχει επιφέρει σταδιακή µείωση της ποσότητας 
του µολύβδου στην βενζίνη και έχει οδηγήσει στην ολοσχερή αφαίρεσή του από τις 
βενζίνες που κυκλοφορούν στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωµένων Πολιτειών από την 1/1/2000. Η Ελλάδα µαζί µε τις Ιταλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία επέτυχαν και πήραν εξαίρεση για 2 χρόνια, οπότε και σταµάτησε οριστικά η 
διάθεση βενζινών που περιέχουν µόλυβδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
31/12/2001. 
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Το καύσιµο που υποκατέστησε τη µολυβδωµένη βενζίνη είναι αµόλυβδη βενζίνη µε 
κατάλληλο πρόσθετο που περιέχει κάλιο. Ο λόγος της χρήσης αυτού του πρόσθετου 
είναι η προστασία των εδρών των βαλβίδων, οι οποίες στο παρελθόν λιπαίνονταν από 
το µόλυβδο (η δεύτερη σηµασία της χρήσης του µολύβδου). 
Η αµόλυβδη βενζίνη έχει αριθµό οκτανίων 96 (RON). Η βενζίνη περιέχει πάνω από 500 
υδρογονάνθρακες οι οποίοι µπορεί να έχουν από 3-12 άτοµα άνθρακα και περιοχή 
ζέσεως σε ατµοσφαιρική πίεση 30-220 0C. 
Οι υδρογονάνθρακες και οι οργανικές ενώσεις που περιέχει ταξινοµούνται στις εξής 
οµάδες: 
Κορεσµένοι ή αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, ολεφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 
και οξυγονούχες ενώσεις. 
Από τις οµάδες αυτές οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, οι ολεφίνες και οι οξυγονούχες 
ενώσεις βελτιώνουν σηµαντικά τον αριθµό οκτανίου. Αρωµατικές ενώσεις είναι το 
βενζόλιο και τα παράγωγά του όπως το τολουόλιο, το ξυλόλιο κ.λ.π. 
Οι ολεφίνες είναι οργανικές ενώσεις µε διπλούς δεσµούς. Κατά την καύση µπορεί να 
παραχθεί ως παραπροϊόν το 1,3 βουταδιένιο. Οι οξυγονούχες ενώσεις περιέχουν 
οξυγόνο στα µόριά τους. Τέτοιες ενώσεις είναι η µεθανόλη, η αιθανόλη και ο ΜΤΒΕ 
(µεθυλ-τριτ βουτυλ-αιθέρας). 
Η προσθήκη 7% ν/ν ΜΤΒΕ αυξάνει τον RON κατά 2 έως 3 µονάδες, µειώνει ελαφρώς 
τις εκποµπές CO, ενώ δεν έχει καµία επίδραση στις εκποµπές HCS και οξειδίων του 
αζώτου NOX. Για την βελτίωση της ποιότητας, στη βενζίνη µπορούν να προστεθούν 
διάφορα πρόσθετα όπως οι παρεµποδιστές οξείδωσης, οι παρεµποδιστές διάβρωσης, 
οι παρεµποδιστές πήξης, οι παρεµποδιστές απόθεσης ουσιών στον κινητήρακ.λ.π 
Η βελτίωση των οκτανίων της βενζίνης µε αύξηση του αρωµατικού κλάσµατος είναι 
καταστρεπτική για το περιβάλλον. Το βενζόλιο και οι άλλοι αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες που εκλύονται άκαυστοι  στο περιβάλλον, καθώς και οι 
πολυπυρηνικές αρωµατικές ενώσεις ουσίες που σχηµατίζονται κατά την καύση, έχουν 
ισχυρή καρκινογόνο δράση και ίσως είναι εξίσου ή πιο επικίνδυνες από το µόλυβδο. Το 
αρωµατικό κλάσµα της βενζίνης πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν σε χαµηλότερα 
επίπεδα (<25% ν/ν) και το βενζόλιο (<3% ν/ν). Το ολεφινικό κλάσµα δίνει ως 
παραπροϊόν κατά την καύση του 1,3 βουταδιένιο που είναι επίσης µια εξαιρετική τοξική 
ουσία. Το οξυγονούχο κλάσµα δίνει κατά την καύση του λιγότερος τοξικές ουσίες από το 
βουταδιένιο και το βενζόλιο. 
Η χρησιµοποίηση της αµόλυβδης βενζίνης έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε 
την προϋπόθεση ότι η διατήρηση του αριθµού οκτανίων στα υψηλά επίπεδα του 96 δεν 
γίνεται µε αύξηση του αρωµατικού κλάσµατος της βενζίνης. Η αµόλυβδη βενζίνη µε 
υψηλό αριθµό οκτανίων χωρίς αύξηση του αρωµατικού κλάσµατος έχει υψηλότερο 
κόστος από τη βενζίνη µε οργανοµεταλλικά πρόσθετα. Η παραγωγή αµόλυβδος 
βενζίνης απαιτεί πρόσθετο στάδιο αναµόρφωσης, που σηµαίνει ότι θα περισσεύουν στο 
διυλιστήριο ως παραπροϊόντα αέριοι HCS που δεν έχουν την ίδια οικονοµική αξία µε τη 
βενζίνη. Για λόγους οικονοµικούς και προέλευσης – ποιότητας του διαθέσιµου αργού 
πετρελαίου, η επίτευξη του απαιτούµενου αριθµού οκτανίων γίνεται µε ρύθµιση του 
ποσοστού του αρωµατικού κλάσµατος. Η χρήση αµόλυβδης βενζίνης πρέπει να 
συνδυάζεται µε την καθιέρωση αυτοκινήτων µε χαµηλή συµπίεση. Η αµόλυβδη αυτή 
βενζίνη ονοµάζεται regular unleaded και έχει 90-92 RON.       
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Στην αµόλυβδη βενζίνη τα οξυγονούχα αντικροτικά που έχουν υποκαταστήσει τον 
µόλυβδο είναι οι αλκοόλες και οι αιθέρες. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: 
 
Αλκοόλες Μεθανόλη (MeOH) 
Αιθανόλη (EtOH) 
Ισοπροπανόλη (IPA) 
τ-Βουτανόλη (TBA) 
Μίγµατα αλκοολών C1-C5
Αιθέρες Μεθυλο-τ-βουτυλαιθέρας (MTBE) 
τ-αµυλ-µεθυλαιθέρας (TAME) 
Αιθυλο-τ-βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ) 
Μίγµατα αιθέρων 
 
Ιδιότητες οξυγονούχων προσθέτων της βενζίνης 
 MeOH EtOH IPA TBA MTBE ΕΤΒΕ TAME 
Πυκνότητα 0.796 0.794 0.789 0.791 0.747 0.746 0.770 
∆ιαλυτότητα σε νερό 100 100 100 100 1.4 0.6 0.4 
Τάση Ατµών (kPa) 31.7 17.2 8.8 8.8 55.2 30.2 10.3 
RON 112 112 99 17 110 112 108 
MON 91 95 90 105 101 97 96 
Θερµογόνος ∆ύναµη 19934 26749 30936 33215 35122 36495 36495 
(kj/kg)        
 
Στην περίπτωση δε της αµόλυβδης βενζίνης γίνεται χρήση ειδικών προσθέτων για τη 
λίπανση των εδρών των βαλβίδων, επειδή οι κινητήρες των οχηµάτων που 
χρησιµοποιούν αµόλυβδη βενζίνη είναι κατασκευασµένοι από ειδικά κράµατα και δεν 
εµφανίζουν προβλήµατα φθοράς στις έδρες των βαλβίδων. 
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Πίνακας 5 
 
Προδιαγραφές βενζινών της Ελληνικής αγοράς 

 
Ιδιότητες 

 
95 RON 

Αµόλυβδη 
Super Plus

 
LRP 

Πυκνότητα (g/ml, 15 0C) 0.720-0.775 0.790 µέγ. 0.720-0.775 
Τάση ατµών Reid (kPa, 100 0F) µεγ    
α. Κλάση 1: 1/5 ως 30/9 45-60  45-60 
β. Κλάση 3: 1/10 ως 30/4 50-80  50-80 
α. Κλάση 1: 1/4 ως 31/10  35-70  
β. Κλάση 3: 1/11 ως 31/3  45-80  
Απόσταξη (% κ.ο.)    
Ανάκτηση στους 70 0C    
α. Κλάση 1: 1/5 ως 30/9 20-48  20-48 
β. Κλάση 3: 1/10 ως 30/4 22-50  22-50 
Ανάκτηση στους 70 0C ελαχ.  10%  
Ανάκτηση στους 100 0C 46-71% 35% ελαχ. 46-71% 
Ανάκτηση στους 150 0C ελαχ. 75  75 
Ανάκτηση στους 180 0C ελαχ.  85%  
Τέλος Απόσταξης (0C) µεγ. 210 210 210 
Υπόλειµµα Απόσταξης (% κ.ο.) µέγ 2 2 2 
∆είκτης Ατµόφραξης (VLI) µεγ.    (*)    
α. Κλάση 1: 1/5 ως 30/9    
β. Κλάση 3: 1/10 ως 30/4 1050 900 1050 
α. Κλάση 1: 1/4 ως 31/10  1000  
β. Κλάση 3: 1/11 ως 31/3    
Θείο (mg/kg) µεγ. 150 150 150 
Αριθµός Οκτανίου (ελαχ.)    
RON 95 98 95 
MON 85 86 85 
∆ιάβρωση χαλκού (ASTM No) µεγ. 1 1 1 
Υπάρχοντα Κοµµιώδη (g/100ml) 5 5 5 
Σταθερότητα στην Οξείδωση (min) 360 360 360 
Βενζόλιο (% κ.ο.) µεγ. 1 1 1 
Αρωµατικά (% κ.ο.) 42 µεγ.  42 µεγ. 
Ολεφίνες (% κ.ο.) 18 µεγ.  18 µεγ. 
Φώσφορος 0 0 0 
Κινιζαρίνη (mg/L) 6 0 6 
Χρώµα - - - 
Οξυγόνο (% κ.β.) µεγ. 2.7 2.7 2.7 
Οξυγονούχο Συστατικό (% κ.ο.) µεγ    
Μεθανόλη 3 3 3 
Αιθανόλη 5 5 5 
Ισοπροπανόλη 10 10 10 
ι-Βουτανόλη 10 10 10 
τ-Βουτανόλη 7 7 7 
Αιθέρες (µε 5 ή περισσότερα άτοµα C) 15 15 15 
Λοιπά Οξυγονούχα 10 10 10 
Ειδικό Πρόσθετο Καλίου (mg/L) - - 10-20 

(*)      Ο ∆είκτης Ατµόφραξης ορίζεται:VLI+10VP+7E70 
όπου :   VP= τάση ατµών (kPa) 
E70= ανάκτηση στους 70 0C (%κ.ο.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
3. Καύσιµα Ντίζελ 
 
3.1. Συστατικά Καυσίµων Ντίζελ 
 Τα καύσιµα Ντίζελ αποτελούνται από µεγάλο αριθµό υδρογονανθράκων, οι 
οποίοι έχουν σηµεία βρασµού περίπου µεταξύ 180οC και 360οC. Προκύπτουν µέσω της  
βήµα- προς βήµα απόσταξης του ακατέργαστου πετρελαίου. 
 Τα διυλιστήρια έχουν αρχίσει να προσθέτουν ολοένα και περισσότερο 
µετασχηµατισµένα προϊόντα (διυλισµένα συστατικά) στα καύσιµα ντίζελ. Αυτά 
προκύπτουν από πυκνά/ έντονα έλαια µετά από διάσπαση ατόµων σε µικρότερα µε την 
εφαρµογή θερµότητας, πίεσης και καταλυτών. 
Τυπικές ιδιότητες διυλιστηριακών συστατικών για την παραγωγή ντίζελ 
Ιδιότητα 
 

Gasoil Ατµοσφαιρικής 
Απόσταξης 

Diesel Υδρογονο- 
Πυρόλυσης 

Gasoil Θερµικής 
Πυρόλυσης 

Light Cycle Oil 
(LCO) από FCC 

Θείο, % κ.β. 0.1 0.0010 - 0.0050 1.0 - 2.0 0.1 – 2.0 
Πυκνότητα, g/mL 0.855 0.755 0.875 0.950 
Αριθµός Κητανίου 51 58 30 20 
Απόσταξη, 95% 0C 365 365 350 355 
Αρωµατικά, % κ.ο. 20 10 45 78 
Πολυαρωµατικά, % κ.ο. 10 2 25 53 

 
3.2. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
 Οι προϋποθέσεις/ απαιτήσεις που συνοδεύουν τα καύσιµα ντίζελ 
προσδιορίζονται από τις εθνικές προδιαγραφές. Το DIN 51601 ισχύει στην Γερµανία. Οι 
πιο σηµαντικές παράµετροι στις προδιαγραφές αυτές είναι οι εξής: 
 
3.3. Αριθµός κητανίου, ποιότητα ανάφλεξης 
 Εφόσον η µηχανή ντίζελ λειτουργεί χωρίς την εξωτερική παροχή ανάφλεξης, 
ακολουθώντας την έγχυση της στον καυτό, πεπιεσµένο αέρα µέσα στο θάλαµο 
ανάφλεξης το καύσιµο ντίζελ πρέπει να αναφλεχθεί µόνο του σύµφωνα µε την ελάχιστη 
πιθανή καθυστέρηση (καθυστέρηση ανάφλεξης/ βραδεία ανάφλεξη). 
 Η ποιότητα αναφλέξεως προσδιορίζεται ως η ιδιότητα του καυσίµου η οποία 
χρησιµεύει στην έναρξη της αυτοανάφλεξης της µηχανής ντίζελ. Η ποιότητα της 
ανάφλεξης εκφράζεται µε τον αριθµό κητανίου (CN). Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός 
κητανίου, τόσο πιο εύκολο είναι για το καύσιµο να αναφλεγεί. 

Στο δεκαεξάνιο το οποίο διαθέτει πολύ καλές ιδιότητες ανάφλεξης έχει αποδοθεί 
ο αριθµός δεκαεξανίου 100, ενώ στη µεθυλο-ναφθαλίνη , η οποία διακρίνεται για τις 
φτωχές της ιδιότητες ανάφλεξης, έχει αποδοθεί ο αριθµός 0. Το DIN 51601 καθορίζει 
έναν ελάχιστο αριθµό κητανίου 45 για τα καύσιµα ντίζελ. 

Παρόλα αυτά, υψηλότεροι αριθµοί κητανίου, γύρω στο 50 είναι περισσότερο 
επιθυµητοί για την άριστη λειτουργία των σύγχρονων µηχανών (αθόρυβη λειτουργία, 
µοριακές εκποµπές). Τα καύσιµα ντίζελ υψηλής ποιότητας περιέχουν µια µεγάλη 
ποσότητα παραφίνης µε µεγάλους αριθµούς κητανίου. Αντίθετα, τα αρωµατικά του 
είδους που βρίσκονται σε προϊόντα διύλισης βλάπτουν την ποιότητα της ανάφλεξης. 
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3.4. Συµπεριφορά σε χαµηλές θερµοκρασίες, δυνατότητα φιλτραρίσµατος 

Σε χαµηλές θερµοκρασίες, η υγροποίηση των κρυστάλλων παραφίνης µπορεί να 
προκαλέσει φράξιµο του φίλτρου καυσίµου και να οδηγήσει έτσι σε διακοπή της 
παροχής καυσίµου. Η έναρξη της υγροποίησης της παραφίνης µπορεί να γίνει τόσο 
σύντοµα όσο στους 0°C στις πιο ανεπιθύµητες περιπτώσεις. Συνεπώς, τα χειµερινά 
καύσιµα ντίζελ πρέπει να επιλεγούν µε προσοχή και να γίνουν επίσης αντικείµενο 
προσεκτικής µεταχείρισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία σε κρύο 
καιρό. 

Συνήθως, «βελτιωτές ροής» προστίθενται στο διυλιστήριο. Αν και αυτοί δεν 
εµποδίζουν την υγροποίηση των παραφινών, περιορίζουν την ανάπτυξη των 
κρυστάλλων σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι κρύσταλλοι που σχηµατίζονται είναι τόσο µικροί 
που χωρούν ακόµη να περάσουν µέσα από τους πόρους του φίλτρου. Σαν αποτέλεσµα, 
η ικανότητα φιλτραρίσµατος µπορεί να επιµηκυνθεί προς χαµηλότερες θερµοκρασίες 
και, σύµφωνα µε το DIN 51601 να εξασφαλιστεί σε χαµηλά επίπεδα, τουλάχιστο –15οC. 

Η ανθεκτικότητα στο κρύο µπορεί να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο µε πρόσθετα/ 
συµπληρώµατα που εµποδίζουν την υγροποίηση των κρυστάλλων παραφίνης. Τα 
χειµερινά καύσιµα ντίζελ τα οποία είναι σήµερα διαθέσιµα σε µεγάλη κλίµακα εγγυώνται 
ανθεκτικότητα στο κρύο σε επίπεδα  γύρω στους τουλάχιστο –22οC. 

Επιπρόσθετα µέτρα είναι η προσθήκη πετρελαίου στα καύσιµα ντίζελ. Η 
ανάµειξη βενζίνης φυσιολογικής θερµοκρασίας µπορεί επίσης να καθυστερήσει την 
υγροποίησης των κρυστάλλων. Όµως η ποιότητα της ανάφλεξης πλήττεται και το 
σηµείο απότοµης ροής µειώνεται (η βενζίνη έχει πολύ χαµηλούς αριθµούς κητανίου). 
Σήµερα, γίνεται χρήση σωστών καυσίµων όπως ορίζεται από τις εθνικές προδιαγραφές, 
τέτοια πρόσθετα δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

 
3.5. Σηµείο ανάφλεξης 

Το σηµείο ανάφλεξης είναι η θερµοκρασία στην οποία ένα καύσιµο υγρό αναδίδει 
αρκετούς υδρατµούς στον αέρα που το περιβάλλει, ώστε το µίγµα υδρατµών- αέρα 
πάνω από το υγρό να µπορεί να αναφλεγεί από µια πηγή ανάφλεξης. Για λόγους 
ασφαλείας (µεταφορά, αποθήκευση) τα καύσιµα ντίζελ θα πρέπει να βρίσκονται στην Α 
Κατηγορία Κινδύνου ΙΙΙ , δηλαδή έχουν σηµείο ανάφλεξης πάνω από 55οC. Για 
παράδειγµα, περιεκτικότητα σε βενζίνη κάτω από 3% κ.β. στα καύσιµα ντίζελ µπορούν 
να ελαττώσουν το σηµείο ανάφλεξης σε τέτοιο βαθµό έτσι ώστε η ανάφλεξη να είναι 
δυνατή σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 
3.6. Κλίµακα βρασµού 
Η θέση της κλίµακας βρασµού επηρεάζει παραµέτρους, που είναι σηµαντικές για την 
λειτουργική συµπεριφορά του καυσίµου ντίζελ. Αν και η διεύρυνση της κλίµακας προς 
χαµηλότερες θερµοκρασίες οδηγεί σε ένα είδος καυσίµου που είναι κατάλληλο για 
χρήση/ λειτουργία σε κρύες θερµοκρασίες, ο αριθµός κητανίου ελαττώνεται την ίδια 
στιγµή, και αυτό βλάπτει τις ιδιότητες λίπανσης ιδιαιτέρως. 

Παρόλα αυτά, µειωµένες ιδιότητες λίπανσης αυξάνουν το ρίσκο για τη φθορά του 
εξοπλισµού έγχυσης του καυσίµου. Αν όµως η τελική τιµή βρασµού αυξηθεί, πράγµα το 
οποίο είναι επιθυµητό για να επιτευχθεί καλύτερη εκµετάλλευση του ακατέργαστου 
πετρελαίου, αυτό µπορεί να οδηγήσει  σε αυξηµένη παραγωγή καπνού και παρουσία 
άνθρακα στο ακροφύσιο (µια ποσότητα από υπολείµµατα ανάφλεξης). 
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3.7. Πυκνότητα 
Η θερµιδική αξία των καυσίµων ντίζελ εξαρτάται κατά προσέγγιση από την πυκνότητα 
τους και αυξάνει καθώς αυξάνεται και η πυκνότητα. Εποµένως, αν καύσιµα µε 
πυκνότητες που διαφέρουν κατά πολύ, χρησιµοποιούνται µε την αντλία έγχυσης 
καυσίµου, στην ίδια εγκατάσταση- σε αυτήν την περίπτωση, η µέτρηση του όγκου 
µέσω της αντλίας είναι συνεχής-, τότε λαµβάνουν χώρα µεταλλαγές στην σύνθεση του 
µίγµατος, που οφείλονται σε διακυµάνσεις στις θερµιδικές αξίες, πράγµα το οποίο µε 
τη σειρά του οδηγεί σε αυξηµένη εκποµπή καπνού για υψηλές πυκνότητες, και µια 
µικρή αποδυνάµωση στο σύνολο της παραγωγής για χαµηλές πυκνότητες. 

 
3.8. Θείο 

Τα καύσιµα ντίζελ περιέχουν θειάφι σε χηµικά δεσµευµένη µορφή, που εξαρτάται 
από την ποιότητα του ακατέργαστου πετρελαίου και τα συστατικά που 
χρησιµοποιούνται στο µίγµα. Τα συστατικά που προήλθαν από διύλιση ιδιαιτέρως 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, αλλά αυτή µπορεί να ελαττωθεί, αν 
χρησιµοποιηθεί υδρογόνο στο διυλιστήριο. Από τη στιγµή που το θείο θα µετατραπεί σε 
διοξείδιο του θείου (SO2), κατά τη διάρκεια καύσης στη µηχανή (αυτή η ουσία δεν είναι 
φιλική προς το περιβάλλον εξαιτίας της αντίδρασης της µε οξύ), η µέγιστη επιτρεπτή 
περιεκτικότητα σε θείο περιορίζεται από το νόµο. Έχει ελαττωθεί σε διάφορα στάδια τα 
τελευταία χρόνια και από την 1 Οκτωβρίου 1996 δεν πρέπει αν υπερβαίνει το 0.05% 
κατά βάρος, στην Ευρώπη. 

Ο στόχος είναι να ελαττωθούν  µε τη βοήθεια του υπολοίπου θείου, η µάζα των 
σωµατιδίων/ µορίων που εκπέµπονται λόγω της µεταγενέστερης/ δεύτερης καύσης του 
καταλύτη. 

 
3.9. Πρόσθετα 
Η βελτίωση της ποιότητας µε την προσθήκη στοιχείων (πρόσθετα), όπως έχει γίνει 
κοινή πρακτική στην περίπτωση της βενζίνης για χρόνια τώρα, έχει τελευταία γίνει 
επίσης δηµοφιλής και στην περίπτωση των καυσίµων ντίζελ (καύσιµα ντίζελ «έξοχου ή 
ανώτερου βαθµού/ επιπέδου»). Τα πακέτα των προσθέτων είναι αυτά που 
χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο και έχουν πολλαπλή επίδραση: 

 Οι βελτιωτές ανάφλεξης ανεβάζουν τον αριθµό κητανίου και είναι 
υπεύθυνοι ιδιαιτέρως για µια περισσότερο αθόρυβη καύση. 

 Απορρυπαντικά για να παρεµποδιστεί η συσσώρευση οπτανθράκων στο 
ακροφύσιο. 

 Αναστολείς οξείδωσης για να αποφευχθεί η οξείδωση µεταλλικών 
τµηµάτων (στην περίπτωση που νερό διεισδύσει στο σύστηµα καυσίµων). 

 Μέσα που εµποδίζουν τη δηµιουργία αφρού για την διευκόλυνση του 
γεµίσµατος της δεξαµενής. 

 
Η συνολική συγκέντρωση πρόσθετων είναι γενικότερα κάτω του 0.1% έτσι ώστε τα 
φυσικά χαρακτηριστικά του καυσίµου όπως η πυκνότητα, η κολλώδης του υφή και η 
καµπή βρασµού να µην αλλάζουν. 
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Πίνακας 6 
 
Προδιαγραφές Ντίζελ της Ελληνικής Αγοράς 
Ιδιότητες Κίνησης Θέρµανσης Ναυτιλίας 
Πυκνότητα (g/ml, 15 0C) 0.820 – 0.845 Αναφορά 0.890 µεγ. 
Σηµείο Ανάφλεξης (0C) ελαχ. 55 55 60 
Θείο (%κ.β.) µεγ. 0.035 0.20 1.0 
Απόσταξη (% κ.ο.)    
Απόσταγµα στους 250 0C µεγ. 65 -  
Απόσταγµα στους 350 0C ελαχ. 85 85  
Απόσταγµα στους 360 0C ελαχ. 95 -  
Σηµείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου 0C µεγ.    
α. 1/10 ως 15/9 -5   
β. 16/3 ως 30/9 +5   
α. 1/10 ως 31/3  -5  
β. 1/4 ως 30/9  +5  
α. 1/10 ως 31/3  -9 -6 
α. 1/4 ως 30/9  0 0 
Σηµείο Ροής (0C) µεγ.    
Κινηµατικό Ιξώδες (cSt, 40 0C) 2.0 – 4.5 6 µέγ. 1.5 – 6.0 
Νερό (mg/kg) µέγ. 200 -  
Νερό και Υπόστηµµα (% κ.ό. ) µεγ. - 0.10  
Αιωρούµενα Σωµατίδια (mg/kg) µέγ. 24 -  
Εξανθράκωµα Conradson (% κ.β.) µέγ. 0.30 0.30 0.30 
Τέφρα (% κ.β.) µέγ. 0.01 0.02 0.01 
Κινηµατικό Ιξώδες (cSt, 40 0C) 2 –  4.5 6 µεγ.  
∆ιάβρωση Χαλκού (ASTM No) µέγ. 3 3  
Αριθµός Κητανίου ελάχ. 51 - 40 
∆είκτης Κητανίου ελάχ. 46 40  
Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες 
(% κ.β.) µέγ. 

11   

Λιπαντική Ικανότητα (WSD1.4, 60 0C) µέγ. 460 - - 
Χρώµα - 3.0 – 5.0 

(Κόκκινο) 
Μαύρο 

Φουρφουράλη (mg/kg) - 20 - 
Κινιζαρίνη (mg/kg) - - 6 
Αντοχή στην Οξείδωση (g/m3) µέγ. 25 -  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
4. ∆ιαχείριση καυσίµων 
 Ο σχηµατισµός του µίγµατος αέρα- καυσίµου επηρεάζει σε αξιόλογο βαθµό την 
κατανάλωση των καυσίµων, την σύνθεση του καυσαερίου και τον θόρυβο που 
προέρχεται από τη διαδικασία καύσης στη µηχανή ντίζελ. Το σύστηµα έγχυσης του 
καυσίµου συνεισφέρει σηµαντικά στο σχηµατισµό του µίγµατος. ∆ιάφορες παράµετροι 
του συστήµατος έγχυσης καυσίµου επηρεάζουν το σχηµατισµό του µίγµατος και τη 
διαδικασία καύσης στο θάλαµο καύσης της µηχανής. 
 Έναρξη της µεταφοράς (κλείσιµο των διόδων) και έναρξη της έγχυσης. 
 ∆ιάρκεια της έγχυσης και καµπύλη που δείχνει το ρυθµό της εκροής. 
 Πίεση έγχυσης 
 Κατεύθυνση της έγχυσης και αριθµός των στοµίων έγχυσης 
 Πλεόνασµα αέρα. 

 
Οι επόµενες ενότητες περιγράφουν τις επιδράσεις αυτών των παραγόντων. 
 

4.1. Έναρξη της µεταφοράς (κλείσιµο των διόδων) και έναρξη της έγχυσης 
 Ο όρος «έναρξη της µεταφοράς», αναφέρεται στην ουσιαστική έναρξη της 
µεταφοράς µέσω αντλίας έγχυσης. Μαζί µε την έναρξη της µεταφοράς (FB), η 
ουσιαστική έναρξη έγχυσης (SB) είναι επίσης πολύ σηµαντική για την καλύτερη 
ανταπόκριση της µηχανής. Από τη στιγµή που η έναρξη της µεταφοράς (κλείσιµο των 
διόδων) µπορεί να προσδιοριστεί πιο απλά από την ουσιαστική έναρξη της έγχυσης για 
µια µηχανή σε ακινησία, η χρονοµέτρηση της αντλίας έγχυσης ντίζελ, σε σχέση µε τη 
µηχανή λαµβάνει χώρα στην αρχή της µεταφοράς. 
 Αυτό είναι πιθανό επειδή υπάρχει µια προκαθορισµένη σχέση ανάµεσα στην 
έναρξη της µεταφοράς και την έναρξη της έγχυσης. 
 Η έναρξη της έγχυσης προσδιορίζεται από τη γωνία του στροφαλοφόρου άξονα 
στην περιοχή της κορυφής του νεκρού σηµείου του εµβόλου (TDC), στο οποίο σηµείο  
ανοίγει το ακροφύσιο για την έγχυση και το καύσιµο εκχύεται µέσα στο θάλαµο καύσης. 
Η έναρξη έγχυσης του καυσίµου στο θάλαµο καύσης έχει µια αξιόλογη επίδραση στην 
έναρξη της καύσης του µίγµατος αέρα- καυσίµου. Η µέγιστη τελική θερµοκρασία πίεσης 
λαµβάνει χώρα στο TDC. Αν η καύση αρχίσει πολύ πιο πριν από το TDC , η πίεση 
καύσης αυξάνει απότοµα και φρενάρει την προς τα πάνω κίνηση του εµβόλου, 
πλήττοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα. Η απότοµη αύξηση της πίεσης καύσης έχει 
επίσης ως αποτέλεσµα τη θορυβώδη λειτουργία της µηχανής. Η καύση όµως θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί πριν η βαλβίδα εξάτµισης ανοίξει. Η χαµηλότερη κατανάλωση 
καυσίµων επιτυγχάνεται επίσης αν η καύση ξεκινήσει στην περιοχή του TDC. 
 Αν η έναρξη της καύσης έχει προχωρήσει, τότε η θερµοκρασία στο θάλαµο 
καύσης αυξάνεται, οδηγώντας έτσι σε µια αύξηση των εκποµπών ΝΟx. Αν η έναρξη της 
έγχυσης γίνει πολύ αργά, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ατελή καύση και στην εκποµπή 
υδρογονανθράκων που έχουν καεί ατελώς (σχήµα 10). 
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 Σχήµα 10. Φάσµα της διασποράς των εκποµπών NΟx και 
υδρογονανθράκων ως λειτουργία σε συνάρτηση µε την έναρξη της 
διαδικασίας έγχυσης. 

  α Η βελτίωση έναρξη έγχυσης. 
 
 Η στιγµιαία θέση/ τοποθέτηση του εµβόλου επηρεάζει την κίνηση του αέρα µέσα 
στο θάλαµο καύσης, την πυκνότητα του και την θερµοκρασία του. Συνεπώς, η ταχύτητα 
της κίνησης και η ποιότητα µίξης του µίγµατος αέρα- καυσίµου εξαρτάται από την 
έναρξη της έγχυσης. Η έναρξη της έγχυσης έτσι επηρεάζει επίσης και την εκποµπή 
καπνού, ένα προϊόν ατελούς καύσης. Οι αντικρουόµενες αλληλεξαρτήσεις κατανάλωσης 
ειδικών καυσίµων και εκποµπής υδρογονανθράκων από τη µια πλευρά, και της 
εκποµπής µαύρου καπνού και ΝΟx από την άλλη, απαιτούν την ελάχιστη δυνατή 
ανεκτικότητα για την έναρξη της έγχυσης έτσι ώστε να επιτευχθεί τις ανάλογες 
καλύτερες τιµές. Τα διαφορετικά στάδια καθυστέρησης σε διαφορετικές θερµοκρασίες 
καθιστούν αναγκαία την εξάρτηση της έναρξης της έγχυσης από τη θερµοκρασία. 
 Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, ο χρόνος διάδοσης του καυσίµου εξαρτάται από 
το µήκος της (κατευθυντήριας) γραµµής. Σε υψηλές ταχύτητες αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
σε ένα χάσµα/ επιβράνδυση της έγχυσης1. Επιπρόσθετα, όσο µεγαλύτερη είναι η  
 
 

                                                           
 
 
1 Χρόνος από την έναρξη της µεταφοράς έως την έναρξη έγχυσης 
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ταχύτητα της µηχανής, τόσο µεγαλύτερη και η καθυστέρηση της έγχυσης2. Και οι δυο 
αυτοί παράγοντες πρέπει να αντισταθµιστούν, και γι αυτό το λόγο ένα σύστηµα έγχυσης 
καυσίµων πρέπει να ενσωµατώνει µια συσκευή χρονοµέτρησης για την πρόοδο της 
διαδικασίας έναρξης έγχυσης που εξαρτάται από την ταχύτητα. Για λόγους θορύβου και 
εκποµπής, απαιτείται ένα διαφορετικό σχεδιάγραµµα που δείχνει την έναρξη της 
έγχυσης, για γεµάτο φορτίο από ένα αντίστοιχο σχεδιάγραµµα  για ένα µερικό φορτίο. Ο 
χάρτης που δείχνει την έναρξη της έγχυσης, δείχνει σχηµατικά την εξάρτηση της 
έναρξης της έγχυσης από την θερµοκρασία, το φορτίο και την ταχύτητα της µηχανής 
(σχήµα 11). 

 
      Σχήµα 11. Σχεδιάγραµµα της έναρξης έγχυσης ως συνάρτηση της ταχύτητας,    
                       της θερµοκρασίας, κρύας εκκίνησης και φορτίου. 
                      1.Κρύα εκκίνηση  2. Πλήρες φορτίο  3. Μερικό φορτίο 
 
4.2. ∆ιάρκεια της έγχυσης και καµπύλη του ρυθµού εκκένωσης 
 Ο όρος «ρυθµός εκκένωσης» περιγράφει την χαρακτηριστική καµπύλη της 
ποσότητας καυσίµου που εκχύεται στο θάλαµο καύσης, σαν µια λειτουργία της γωνίας 
του στροφαλοφόρου άξονα ή του άξονα του έκκεντρου της µηχανής (µοίρες 
στροφαλοφόρου άξονα και άξονα έκκεντρου µηχανής αντίστοιχα). Μία από τις 
σηµαντικότερες παραµέτρους που επηρεάζουν την καµπύλη του ρυθµού εκκένωσης 
είναι η διάρκεια της έγχυσης. Αυτή µετράται σε µοίρες στροφαλοφόρου άξονα ή µοίρες 
άξονα έκκεντρου µηχανής ή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και είναι το χρονικό 
διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου το ακροφύσιο για την έγχυση είναι ανοικτό και το 
καύσιµο εκχύεται µέσα στον θάλαµο καύσης. Η µεταφορά της ποσότητας καυσίµου που 
εκχύεται ξεκινά από την αντλία του άξονα του έκκεντρου της µηχανής και πως το 
καύσιµο εκχύεται στο ακροφύσιο (σαν λειτουργία της γωνίας του άξονα του έκκεντρου 
της µηχανής). Γίνεται φανερό ότι το στοιχείο της πίεσης και η καµπύλη του ρυθµού 
εκκένωσης µεταβάλλονται σε µεγάλο βαθµό ανάµεσα στη διαδικασία της άντλησης και 
το ακροφύσιο και ότι επηρεάζονται από τα συστατικά, τα οποία καθορίζουν την έγχυση 
(έκκεντρο, διαδικασία/ στοιχείο της άντλησης, βαλβίδα µεταφοράς, γραµµή µεταφοράς 
                                                           
2 Χρόνος από την έναρξη έγχυσης έως την έναρξη ανάφλεξης 
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και ακροφύσιο). Οι διάφορες µέθοδοι καύσης του ντίζελ απαιτούν διαφορετικά χρονικά 
διαστήµατα για την έγχυση σε κάθε περίπτωση. 
 Η µηχανή απευθείας έγχυσης απαιτεί περίπου 25…30ο γωνία περιστροφής σε 
καθορισµένη ταχύτητα και η µηχανή που βρίσκεται στον προθάλαµο απαιτεί 35…40ο 
γωνία περιστροφής. Η διάρκεια έγχυσης για (γωνία) 30ο στροφαλοφόρου άξονα, που 
ανταποκρίνεται/ είναι ανάλογη µε 15ο (γωνία) άξονα του έκκεντρου της µηχανής, 
ισοδυναµεί µε διάρκεια έγχυσης 1.25 χιλιοστών του δευτερολέπτου για ταχύτητα αντλίας 
έγχυσης 2000 min-1. 
 Για να κρατηθεί σε χαµηλό επίπεδο η κατανάλωση των καυσίµων και η εκποµπή 
αιθάλης, η διάρκεια ψεκασµού, πρέπει να οριστεί ως µια λειτουργία του σηµείου 
χειρισµού και να χρονοµετρηθεί ως προς την έναρξη της έγχυσης.  
 
Τοξικές ουσίες στα καυσαέρια. 
 
4.3. Καύση  
Οι µηχανές ντίζελ λειτουργούν µε «εσωτερικό» σχηµατισµό µίγµατος , ενώ η καύση 
λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια και µετά από την έγχυση του καυσίµου. Η καύση 
επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από υπερβολικά εκτεταµένες διαδικασίες σχηµατισµού 
µιγµάτων. 
 Το καύσιµο εκχύεται µέσα σε εξαιρετικά συµπιεσµένο και ανάλογα θερµαινόµενο 
αέρα στον θάλαµο καύσης λίγο πριν την µέγιστη τιµή του νεκρού σηµείου. Η 
αυτοανάφλεξη του καυσίµου έρχεται ύστερα από συγκεκριµένη χρονική επιβράνδυση 
της  ανάφλεξης. Εφόσον ένα αξιόλογο µέρος του σχηµατισµού του µίγµατος λαµβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια της καύσης, µιλάµε για διαχεόµενη φλόγα/ φλόγα διάχυσης 
(διάχυση:αµοιβαία διαπότιση). 
 Η έναρξη της έγχυσης, τα χαρακτηριστικά της έγχυσης και η διάσπαση του 
καυσίµου σε άτοµα επηρεάζουν τις εκποµπές καυσαερίων. Η έναρξη της έγχυσης ασκεί 
αξιόλογη επίδραση στην έναρξη της ανάφλεξης. Αν η έγχυση λάβει χώρα πολύ αργά, οι 
εκποµπές υδρογονάνθρακα αυξάνονται. Τυχόν απόκλιση από την έναρξη έγχυσης κατά 
1ο γωνίας άξονα του έκκεντρου της µηχανής µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση εκποµπών 
των ΝΟx και HC σε ποσοστό 5% και 15% αντίστοιχα. 
 Το εκχεόµενο καύσιµο αναµειγνύεται πολύ γρήγορα µε τον παρεχόµενο για τη 
διαδικασία της καύσης αέρα (ζήτηµα χιλιοστών του δευτερολέπτου): συνεπώς, 
παράγεται ένα µη οµοιογενές µίγµα µε τµήµατα/ ζώνες που έχουν χαµηλή 
περιεκτικότητα σε καύσιµο (φτωχές) και τµήµατα/ ζώνες που έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε καύσιµο (πλούσιες). Η χρήση/ εκµετάλλευση του αέρα δεν είναι τότε η 
καλύτερη δυνατή, πράγµα το οποίο εξηγεί γιατί η διαδικασία µε τα καύσιµα ντίζελ 
πρέπει να λαµβάνει χώρα µε τη χρήση ενός παράγοντα1 λ για τον πλεονάζοντα αέρα 
(λ>1.2). Αν αυτό συγκριθεί µε τη µηχανή ταχείας ανάφλεξης, καταλήγει σε χαµηλότερη 
µέση πίεση (µέση πίεση εµβόλου ή αποτελεσµατική πίεση) από τη µια, αλλά επίσης 
παράγει µια εµφανή µείωση στην εκποµπή τοξικών ουσιών σε µορφή αερίου. Τα 
σχήµατα τα συγκρίνουν µε αυτά που είναι εφικτά από µια µηχανή ταχείας ανάφλεξης µε 
καταλυτικό µετασχηµατιστή (σχήµα 12). 

                                                           
1 Ο λόγος για τον πλεονάζοντα αέρα λ καθορίζει πόσο το παρόν µίγµα αέρα- καυσίµου αποκλίνει από το µαζικό 
λόγο που είναι θεωρητικά απαραίτητος για πλήρη καύση: λ= η παρεχόµενη αέρια µάζα/ θεωρητικά απαιτούµενη 
αέρια µάζα 
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Σχήµα 12. Σύγκριση των τοξικών εκποµπών στο Ευρωπαϊκό τεστ 
(4κυλινδρικές µηχανές, όγκος µηχανής 1.7Ι, Ευρωπαϊκή σειρά 1992.  
        1.Μηχανή ταχεία ανάφλεξης  2. Μηχανή ντίζελ 
 

 Η µηχανή ντίζελ λειτουργεί µε αυτό- ανάφλεξη. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να 
σχεδιαστεί µε µια αναλογία υψηλής πίεσης (ε < 24). Με τη σειρά του αυτό καθιστά 
αναγκαίο έναν σχέδιο µε µεγαλύτερο βάρος, αλλά επίσης επιτρέπει µια πιο ευνοϊκή 
θερµοδυναµική αποδοτικότητα και εποµένως χαµηλότερη κατανάλωση ειδικού 
καυσίµου. 
4.4. Σχηµατισµός τοξικών ουσιών 

Από τη στιγµή που τα δυο στοιχεία που αντιδρούν, ο αέρας και το καύσιµο 
αναµειγνύονται µόνο µερικώς κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, όταν λαµβάνει χώρα η 
καύση σε µια µηχανή ντίζελ, ο σχηµατισµός του µίγµατος, η ανάφλεξη και η καύση δεν 
συµβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά αλληλεπιδρούν. Σε αντίθεση από ότι 
συµβαίνει σε µια µηχανή ταχείας καύσης, στο θάλαµο καύσης µιας µηχανής ντίζελ 
υπάρχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις καυσίµου και εποµένως συνθήκες αέρα. Κατά 
τη διάρκεια της θέρµανσης των πλούσιων περιοχών, η οποία ξεκινά από τη ζώνη 
αντίδρασης, οι αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα µόνο στο περίβληµα των ατµών των 
σταγονιδίων του καυσίµου. Παράγεται έτσι ελεύθερος άνθρακας. Αν η καύση αυτών των 
σωµατιδίων άνθρακα παρεµποδίζεται ενώ η αντίδραση συνεχίζεται, π.χ. εξαιτίας 
φτωχού µίγµατος, η τοπική έλλειψη οξυγόνου ή η κατάσβεση της φλόγας σε κρύα 
σηµεία, τα σωµατίδια εγκαταλείπουν το σωλήνα της εξάτµισης υπό τη µορφή αιθάλης. 

Αυτές οι εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες στο θάλαµο καύσης δείχνουν ότι οι 
µεταβλητές που επηρεάζουν το σχηµατισµό του µίγµατος-επηρεάζονται από στοιχεία 
της έγχυσης των καυσίµων και το σχεδιασµό του θαλάµου καύσης- πρέπει να 
εναρµονιστούν το ένα µε το άλλο πολύ προσεκτικά, για να κρατηθεί η εκποµπή 
σωµατιδίων όσο το δυνατό πιο χαµηλά. Όµως οι συνθήκες αυτές απαιτούν έναν 
συµβιβασµό όσον αφορά την τελειοποίηση της µηχανής. Τα µέτρα που έχουν µια θετική 
επίδραση στην αιθάλη και την εκποµπή σωµατιδίων έχουν  όµως κατά κύριο λόγο µια 
αρνητική επίδραση στην κατανάλωση καυσίµων και την εκποµπή ΝΟχ.  
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Η µακροπρόθεσµη σταθερότητα εκποµπών τοξικών ουσιών είναι εξαιρετικά 
ευνοϊκή στην περίπτωση της µηχανής ντίζελ και δεν χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της 
ζωής της µηχανής. 

 
Χαρακτηριστικά των τοξικών ουσιών 
 
4.5. Αέριες τοξικές ουσίες 
Οι εκποµπές τοξικών αερίων είναι σχετικά χαµηλές για τη µηχανή ντίζελ. 

Υπεύθυνοι για αυτό είναι ο παράγοντας για το πλεόνασµα αέρα (λ) για το µονοξείδιο του 
άνθρακα και οι υδρογονάνθρακες (CO, HC), και η χαµηλή θερµοκρασία για την 
διαδικασία που περιλαµβάνει τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ). Οι εκποµπές µπορούν να 
κρατηθούν κάτω από τους τρέχοντες περιορισµούς που ισχύουν σε όλες τις 
περιπτώσεις µε την εφαρµογή µέτρων που είναι ειδικά για τη µηχανή. 

 
4.6. Σωµατίδια  
Η εκποµπή σωµατιδίων, από την άλλη πλευρά, αποτελεί ειδικό χαρακτηριστικό 

για τη µηχανή ντίζελ και είναι σηµαντικά υψηλότερο για την µηχανή ταχείας ανάφλεξης. 
Αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από σωµατίδια/ άτοµα άνθρακα (αιθάλη), και εξαρτάται 
από τη µέθοδο της καύσης και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η µηχανή. Για το 
υπόλοιπο είναι υπεύθυνες οι ενώσεις υδρογονάνθρακα (που απορροφώνται µερικώς 
από την αιθάλη) και, σε µικρότερη κλίµακα το θειικό άλας υπό τη µορφή αεροζόλ 
(ουσίες στερεάς µορφής που βρίσκονται διασπαρµένες στα αέρια). Η υψηλότερη 
περιεκτικότητα του καυσίµου ντίζελ είναι υπεύθυνη για αυτό το τελευταίο. 

Τα σωµατίδια αιθάλης αντιπροσωπεύουν αλυσίδες σωµατιδίων άνθρακα µε µια 
εκτεταµένη επιφανειακή περιοχή πάνω στην οποία εναποτίθενται οι υδρογονάνθρακες 
που δεν έχουν καεί ή έχουν καεί ατελώς. Τέτοιες ουσίες είναι κυρίως ενώσεις µε υψηλό 
µοριακό αριθµό και δυνατή οσµή. 

Η εκποµπή σωµατιδίων από τις µηχανές ντίζελ µπορούν να θεωρηθούν αιτία 
µόλυνσης του περιβάλλοντος καθώς προκαλούν τις ακαθαρσίες, τις οσµές και τη 
µείωση ορατότητας. Επιπρόσθετα υπάρχει µια άποψη που εκφράζεται συχνά ότι η 
υγεία βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας κάποιων αρωµατικών ενώσεων (γενικός όρος για 
τους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες) στην αιθάλη. 

Χάρη στη διάµετρό τους, που δεν ξεπερνά το χιλιοστό, τα σωµατίδια των 
καυσαερίων αιωρούνται στην ατµόσφαιρα και µπορούν µε τον τρόπο αυτό να εισβάλουν 
στον ανθρώπινο πνεύµονα. 
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Τεχνικές ανάλυσης του καυσαερίου. 
 
4.7. Νοµοθεσία/ κανονισµοί για τον έλεγχο της εκποµπής. 
Πολλές χώρες θέτουν περιοριστικά µέτρα στις εκποµπές ρύπων από αυτοκίνητα 

που κινούνται µε µηχανές ντίζελ, µε την εφαρµογή ανάλογων κανονισµών για τον 
έλεγχο των εκποµπών. Οι σχετικοί νόµοι περιγράφουν καθορισµένες µεθόδους 
ελέγχου, τεχνικές µέτρησης και οριακές τιµές που χρησιµοποιούνται από κοινού σε 
ορισµένες χώρες, ενώ παρατηρούνται µεγαλύτερες ή µικρότερες διαφορές σε διάφορες 
χώρες εξαιτίας οικολογικών, οικονοµικών, κλιµατικών ή ακόµη και πολιτικών λόγων. Οι 
οριακές τιµές οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται εφαρµόζονται στα ακόλουθα 
συστατικά των καυσαερίων: 

 Υδρογονάνθρακες (HC), 
 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
 Οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) 
 Σωµατιδιακή ύλη και 
 Αιθάλη (συστατικό σωµατιδιακής υφής που µειώνει την ορατότητα) 

 
Οι εκποµπές τοξικών ουσιών αποτελούνται από: 
 Εκποµπές λόγω καύσης στη µηχανή (αέρια, ενώσεις του θείου, 
σωµατιδιακή ύλη, οσµή). 

 Εκποµπές από το σύστηµα εξαερισµού (αέρια, ενώσεις του θείου, οσµές), 
και 

 Εκποµπές εξάτµισης (από την αποθήκη καυσίµου). 
 

Επειδή οι εκποµπές της βάσης του κινητήρα της µηχανής ντίζελ είναι πρακτικά 
αµελητέες  επειδή χρησιµοποιείται καθαρός αέρας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συµπίεσης και τα αέρια που υπάρχουν παράλληλα και εισέρχονται στη βάση του 
κινητήρα κατά τη διάρκεια των κινήσεων της µηχανής είναι υπεύθυνα  µόνο για το 1% 
περίπου της µάζας των τοξικών ουσιών, που δηµιουργείται από µηχανές ταχείας 
ανάφλεξης. Παρόλα αυτά, τα κλειστά συστήµατα εξαερισµού της βάσης του κινητήρα, 
έχουν επίσης καθοριστεί βάσει του νόµου για τη µηχανή ντίζελ. Ο έλεγχος των 
εκποµπών υδρατµών για τις µηχανές ντίζελ σε αντίθεση µε την µηχανή SI δεν είναι 
απαραίτητος, γιατί το σύστηµα καυσίµων είναι κλειστό και τα καύσιµα ντίζελ δεν 
περιέχουν πολύ πτητικά ρυπαντικά συστατικά. Οι ενώσεις του θείου στο καυσαέριο είναι 
το αποτέλεσµα της περιεκτικότητας των καυσίµων σε θείο.  Το πρόβληµα της οσµής του 
ντίζελ δεν έχει ακόµη επιλυθεί: οι προσπάθειες για να διευκρινιστεί το υπόβαθρο πίσω 
από τις διαδικασίες και πίσω από τις εκποµπές που προκαλούν τις οσµές βρίσκονται 
ακόµη σε αρχικά στάδια. ∆εν υπάρχει κάποια µέθοδος που να έχει τύχει καθολικής 
αποδοχής. 

Οι περισσότερες χώρες έχουν όµως  υιοθετήσει νοµοθεσίες για να περιορίσουν 
τις εκποµπές σωµατιδίων, ή σχεδιάζουν να το κάνουν. Η συνεχής αυστηρότητα σχετικά 
µε τους περιορισµούς εκποµπής καυσαερίων καθιστά αναγκαία τόσο τη συνεχή 
βελτίωση των µηχανών µε στόχο τη µείωση των ρυπαντών που εκπέµπονται όσο και 
στη βελτίωση των µεθόδων µέτρησης των ρυπαντών στα καυσαέρια. 
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4.8. ∆ιαδικασίες ελέγχου και κατάταξη 
Ακολουθώντας τις Η.Π.Α., οι χώρες της Ε.Ε. και η Ιαπωνία έχουν επίσης 

αναπτύξει τις δικές τους διαδικασίες ελέγχου για τον έλεγχο των καυσαερίων των 
οχηµάτων. Άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει αυτές τις µεθόδους στην ίδια ή 
τροποποιηµένη µορφή. Στο πλαίσιο αυτό, οι Η.Π.Α. έχουν κρατήσει ηγετικό ρόλο. 

Χρησιµοποιούνται τρεις διαδικασίες ελέγχου έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από τους 
νοµοθέτες και εξαρτώνται από την κατηγορία του οχήµατος και τον σκοπό της 
δοκιµασίας ελέγχου: 

 Επίσηµη έγκριση των τύπων των οχηµάτων για την απόκτηση του Γενικού 
Πιστοποιητικού του οχήµατος. 

 Έλεγχος της σειράς ως έλεγχος σε τυχαίο δείγµα παραγωγής από την 
Αρχή αποδοχής και 

 ∆ιερεύνηση πεδίου για τον έλεγχο συγκεκριµένων ρυπαντών που 
περιέχονται στα καυσαέρια του οχήµατος κατά τη διάρκεια του χειρισµού 
του από τον ιδιοκτήτη. 

Το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς που αφορά τη διαδικασία ελέγχου καθίσταται 
αναγκαία από τον έλεγχο για το Γενικό Πιστοποιητικό. Για την εξερεύνηση πεδίου 
χρησιµοποιούνται εξαιρετικά απλουστευµένες µέθοδοι. Σε όλες τις χώρες που 
εφαρµόζονται διαδικασίες ελέγχου καυσαερίων, τα οχήµατα κατηγοριοποιούνται σε 
τρεις οµάδες (κατηγορίες) οι οποίες είναι τυποποιηµένες ως εξής: 

 Επιβατηγά αυτοκίνητα: η διαδικασία ελέγχου λαµβάνει χώρα σε χώρο 
δοκιµασίας   όπου υποβάλλονται σε ειδικό τεστ  που το αυτοκκίνητο 
κινείται  πάνω σε περιστρεφόµενους κυλίνδρους (roller-type test stand). 

 Ελαφρά εµπορικά οχήµατα: Βάσει εθνικών νόµων, το ανώτατο όριο 
βάρους ενός οχήµατος είναι γύρω στους 3.5-3.8 τόνους. Ο έλεγχος γίνεται 
σε χώρο δοκιµασίας ίδιο µε τον προηγούµενοι (roller-type test stand). 

 Βαρέα εµπορικά οχήµατα: βάρος οχήµατος πάνω από 3.5-3.8 τόνους. Ο 
έλεγχος της µηχανής γίνεται µε ένα συγκριτικό τεστ: ∆εν γίνεται έλεγχος 
οχήµατος. 

 
4.9. Επίσηµη έγκριση τύπου (Έγκριση Τύπου/ ΤΑ) 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου των καυσαερίων αποτελεί προϋπόθεση για 
την απονοµή του «Πιστοποιητικού» για ένα δεδοµένο όχηµα ή τύπο µηχανής. Αυτοί οι 
έλεγχοι καθορίζουν την ολοκλήρωση των κύκλων δοκιµής, οι οποίοι πραγµατοποιούνται 
κάτω από καθορισµένες συνθήκες, και την συµµόρφωση µε συγκεκριµένες οριακές 
τιµές εκποµπής. Αυτοί οι κύκλοι δοκιµής και ειδικότερα οι οριακές τιµές εκποµπής είναι 
συγκεκριµένες για κάθε χώρα και γίνονται  συνεχώς ολοένα και αυστηρές(χαµηλότερες). 
Γίνεται έλεγχος στα αέρια συστατικά των καυσαερίων  ( υδρογονάνθρακες (HC), το 
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), και τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ). Στις µηχανές ντίζελ, 
ελέγχεται η εκποµπή σωµατιδίων (τα οποία θεωρούνται στερεά ύλη) και µε ξεχωριστό 
τεστ ελέγχεται ο καπνός* ο οποίος ως ρυπαντής µειώνει την ορατότητα. Σε µερικές 
περιπτώσεις οι οριακές τιµές  εκποµπής   HC και ΝΟχ  µειώνονται  ως άθροισµα. Γενικά, 
για την επίσηµη έγκριση του τύπου του οχήµατος, αποδεικτικά στοιχεία  είναι 
απαραίτητα µόνο για ένα είδος ελέγχου για κάθε τύπο. 
 
 
 
*Καπνός: χαρακτηρίζεται σύστηµα αερίων που περιέχει σωµατίδια ή αεροζόλ µε µέγεθος <2µ. 
Για εκποµπές από αυτοκίνητα ο καπνός περιέχει «αιθάλη – µεγαλοµοριακούς 
υδρογονάνθρακες». 
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Επίσηµη έγκριση τύπου στις ΗΠΑ (Έγκριση τύπου/ ΤΑ)   
Προκειµένου ένα όχηµα µε κινητήρα ντίζελ να εγκριθεί, ο κατασκευαστής πρέπει 

να πιστοποιήσει το γεγονός ότι τοξικές ουσίες υπό τη µορφή υδρογονανθράκων (HC), 
µονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ), σωµατιδιακής ύλης 
(στερεάς ύλης) και αιθάλης (µείωση ορατότητας) δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές 
εκποµπής, σε µια απόσταση 50,000 µιλίων (περίπου 80,000 χλµ.) και σε ορισµένες 
περιπτώσεις τη διπλάσια απόσταση. Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει  δυο οχήµατα 
από τη σειρά παραγωγής για να περάσουν από τον ακόλουθο τύπο ελέγχου: 

1. Το ένα όχηµα θα περάσει από τον έλεγχο αντοχής, ο οποίος επιτρέπει τον 
προσδιορισµό των παραγόντων εκείνων που προκαλούν την φθορά των 
εξαρτηµάτων σε κατάσταση συνεχούς και απαραίτητης λειτουργίας. Σε 
αυτή τη διαδικασία ελέγχου, τα οχήµατα τρέχουν για 50,000 (ή 100,000) 
µίλια σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα οδήγησης, όπου οι 
εκποµπές καυσαερίων  µετρώνται σε διαστήµατα των 5,000 µιλίων. 
Επισκευές και συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο σε προκαθορισµένα 
διαστήµατα (σήµερα κάθε 12,500 µίλια). 

2. Το άλλο όχηµα πρέπει να έχει τρέξει 4000 µίλια πριν από τη διαδικασία 
ελέγχου. Τα οχήµατα αυτά χρησιµοποιούνται επίσης για ανάλυση των 
καυσαερίων. Για λόγους απλούστευσης, µερικοί χρήστες του 
προγράµµατος οδήγησης των Η.Π.Α. (π.χ. Αυστρία, Σουηδία, Ελβετία και 
κατά ένα µέρος η Ε.Ε.) επιτρέπουν την εφαρµογή καθορισµένων 
παραγόντων φθοράς. 

 
4.10. Έλεγχος της σειράς 

 Συνήθως, ο ίδιος ο κατασκευαστής εφαρµόζει τη διαδικασία ελέγχου της σειράς, 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής, σαν µέρος του ελέγχου ποιότητας. Η υπεύθυνη για τις 
εγκρίσεις των οχηµάτων αρχή έχει τη δυνατότητα να διατάσσει ελέγχους 
παρακολούθησης, όσο συχνά επιθυµεί.  Οι κατευθυντήριες γραµµές της E.E. 
λαµβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στις κατασκευές αυτοκινήτων και βελτιώνουν συνεχώς 
τις  οριακές τιµές εκποµπών. Ο πιο αυστηρός νόµος είναι σε ισχύ στις Η.Π.Α., όπου οι 
νοµοθεσίες  πολλών πολιτειών  απαιτούν κυριολεκτικά 100% διερεύνηση της ποιότητας 
από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια. 
 
       4.11. ∆ιερεύνηση πεδίου 
 Στις περισσότερες χώρες µε υποχρεωτικό έλεγχο/ διερεύνηση πεδίου, µέχρι 
τώρα ο έλεγχος των οχηµάτων ντίζελ έχει περιοριστεί στη µείωση ορατότητας που 
προκαλείται από τον καπνό ντίζελ. Για το σκοπό αυτό, η εκποµπή καπνού καθορίζεται 
σε κατάσταση ελεύθερης επιτάχυνσης1. Η µέγιστη ποσότητα που µετράται για κάθε 
τύπο οχήµατος κατά το τεστ για την επίσηµη έγκριση του τύπου του, πρέπει να 
κυµαίνεται στα πλαίσια συγκεκριµένων ορίων ανεκτικότητας. Η συχνή διερεύνηση σαν 
µέρος ενός ειδικού ελέγχου για τα οχήµατα ντίζελ, άρχισε να ισχύει στην Γερµανία από 
το 1993. Στις Η.Π.Α. εφαρµόζονται ακόµη πιο εκτεταµένοι κανονισµοί και αποσκοπούν 
στη διατήρηση της ποιότητας του καυσαερίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργούς ζωής 
του οχήµατος. 
 
 
 

                                                           
1 Επιτάχυνση σε κατάσταση πλήρους φορτίου από την κατάσταση αθόρυβης ακινησίας µε αποδεσµευµένο µοχλό 
ταχυτήτων. Αυτό λειτουργεί ενάντια στην µάζα της µηχανής. 
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4.12. Καµπύλες διαδροµής και µέθοδοι ελέγχου 
 Ένα τεστ ελέγχου καυσαερίων επιτρέπει µια ποσοτική δήλωση εκτίµησης για τις 
εκποµπές καυσαερίων  που πρέπει να προσδοκούνται στην οδική κυκλοφορία υπό 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας (κανονικού χειρισµού του οχήµατος), χωρίς να είναι 
αναγκαίο να γίνονται µετρήσεις ενώ το όχηµα κινείται  στο δρόµο. Για το λόγο αυτό οι 
συνθήκες λειτουργίας στην οδική κυκλοφορία προσοµοιώνονται σε ένα χώρο ελέγχου 
όπου εφαρµόζεται το ειδικό τεστ ελέγχου « roller-type test stand» ή µε ειδικό  συγκριτικό 
τεστ µηχανής. Γίνεται η υπόθεση ότι οι εκποµπές κατά τη διάρκεια της «δοκιµαστικής 
οδήγησης», και όταν πραγµατικά κάποιος οδηγεί στο δρόµο είναι οι ίδιες όταν η 
ταχύτητα και οι δυνάµεις που ενεργούν στο όχηµα συµφωνούν σε σχέση µε το χρόνο 
και στο δοκιµαστικό τεστ στο δρόµο. Κατάλληλα φορτία φρένων/ φρεναρίσµατος και 
µάζες οδοντωτών τροχών και εξαρτηµάτων προσπαθούν να αναπαραστήσουν τις 
δυνάµεις που ενεργούν στο όχηµα όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας 
(αντίδραση της τριβής στην περιστροφική κίνηση και την αντίσταση του αέρα), στο 
δοκιµαστικό χώρο, έτσι ώστε είναι αρκετό να καθοριστεί η ίδια ταχύτητα για τον 
κυλινδρικό δοκιµαστικό χώρο και για το δρόµο. 
  Σε όλες τις χώρες µε θεσπισµένο νοµικά έλεγχο εκποµπής οι προδιαγραφές του 
τεστ περιλαµβάνουν καµπύλες οδήγησης. Οι καµπύλες οδήγησης διαφέρουν για τα 
επιβατηγά και ελαφρά εµπορικά οχήµατα (σχήµα 13) ως προς την διάρκεια και την 
ταχύτητα. Είναι δυνατό να γίνει η διάκριση ανάµεσα σε δυο τύπους σύµφωνα µε τον 
τρόπο παραγωγής τους: 
 Καµπύλη οδήγησης από καταγεγραµµένα πραγµατικές διαδροµές. Π.χ. Η.Π.Α. 

FTP κύκλος δοκιµής (FTP: ∆ιαδικασία Οµοσπονδιακού Ελέγχου/ Τεστ) και 
 Κατασκευασµένες κυκλικές διαδροµές, από φάσεις µε σταθερή επιτάχυνση και 
ταχύτητα, π.χ. Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές κυκλικές καµπύλες οδήγησης. 

Ο έλεγχος του καυσαερίου των βαρέων µηχανών εµπορικών οχηµάτων λαµβάνει 
χώρα µε στατικό χειρισµό µηχανής (µη εφαρµόσιµο στις Η.Π.Α. από το1986). Μετά την 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της µηχανής, ο κύκλος δοκιµής εφαρµόζεται σε 
προκαθορισµένα στοιχεία χειρισµού. Οι τιµές ταχύτητας και φορτίου είναι καθορισµένες. 
Με αυτή τη µέθοδο ελέγχου, οι επιδράσεις της επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στη 
συµπεριφορά του καυσαερίου δεν λαµβάνονται υπόψη. Αυτό δεν ισχύει για τις 
µεθόδους ελέγχου των Η.Π.Α. οι οποίες έχουν καταστεί προαιρετικές από το 1984 και 
υποχρεωτικές από το 1986. Ο παλαιότερα έγκυρος έλεγχος των εκποµπών των βαρέων 
µηχανών εµπορικών οχηµάτων (τεστ 13 σταδίων/ βηµάτων), έχει αφαιρεθεί από τη 
νοµοθεσία για τον έλεγχο των εκποµπών των Η.Π.Α. και αντικατασταθεί από µια 
καµπύλη οδήγησης που έχει προσαρµοστεί στις πραγµατικές συνθήκες οδικής 
κυκλοφορίας. 

Επενδύσεις υψηλού κόστους στον εξοπλισµό ελέγχου και µετρήσεων είναι 
απαραίτητες σαν αποτέλεσµα της µετάβασης από το τεστ των 13 βηµάτων στο 
«µεταβατικό χρονοδιάγραµµα οδήγησης». Αυτό το χρονοδιάγραµµα οδήγησης µπορεί 
να αναπαρασταθεί µόνο µε ένα ειδικό συγκριτικό τεστ µηχανής το οποίο από την 
επαρκή δυνατότητα να παρέχει το ανώτατο όριο λειτουργίας για µηχανές εµπορικών 
οχηµάτων, χρειάζεται επίσης και πολύπλοκο ηλεκτρονικό έλεγχο για το ηλεκτρονικό 
φρένο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αναπαράσταση των συνθηκών λειτουργίας 
χρησιµοποιώντας την προκαθορισµένη καµπύλη οδήγησης (σχήµα 14). 
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4.13. Κύκλοι οδήγησης για τη µέτρηση του καπνού 
Για τον έλεγχο των εκποµπών καπνού, έχουν προκαθοριστεί ειδικά προγράµµατα/ 

χρονοδιαγράµµατα οδήγησης στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Ε.Ε. Αυτά τα 
προγράµµατα εφαρµόζονται σε συγκριτικό τεστ µηχανών. Ο τύπος της καµπύλης 
οδήγησης που χρησιµοποιείται δεν αντιπροσωπεύει µια αναπαράσταση των χειρισµών 
κατά την οδήγηση στην οδική κυκλοφορία, αλλά ορίζει τις συνθήκες λειτουργίας ή τα 
λειτουργικά σηµεία, όπου αναµένεται η µέγιστη εκποµπή καπνού.  

 
4.14. Μέθοδος ελέγχου CVS (Η.Π.Α.) 
Η µέθοδος ελέγχου CVS (∆ειγµατοληψία Σταθερού Όγκου) εφαρµόστηκε για πρώτη 

φορά στις Η.Π.Α., το 1972 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και για τα ελαφρά εµπορικά 
οχήµατα εφοδιασµένα µε κινητήρα ντίζελ. 

Η µέθοδος τεχνική CVS βασίζεται στην κατ’ αναλογία δειγµατοληψία για τον 
καθορισµό του όγκου του καυσαερίου µε τη µέθοδο της αραίωσης µε καθαρό αέρα 
µέχρι να επιτευχθεί σταθερός όγκος µίγµατος. Αυτή η µέθοδος χαρακτηρίζεται από 

 Αξιολόγηση του πραγµατικού µεµονωµένου όγκου καυσαερίου που 
εκπέµπεται από την εξάτµιση 

 Πρωτότυπη καταγραφή των µη στατικών συνθηκών του οχήµατος 
(επιτάχυνση, επιβράδυνση) 

 Αποφυγή της συµπύκνωσης των υδρατµών 
       Στις Η.Π.Α., όλα τα οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε κινητήρα ντίζελ έχουν 
συµπεριληφθεί στην µέθοδο ελέγχου CVS από το 1975. Για το σκοπό αυτό, ήταν 
αναγκαίο να τροποποιηθούν τα συστήµατα δειγµατοληψίας και ανάλυσης για τη 
µέτρηση των υδρογονανθράκων. Για να αποφευχθεί συµπύκνωση των 
υδρογονανθράκων µε υψηλό σηµείο βρασµού και για να εξασφαλιστεί η εξάτµιση των 
υδρογονανθράκων στον όγκο του µίγµατος που έχει ήδη συµπυκνωθεί από το 
καυσαέριο ντίζελ, είναι αναγκαίο να θερµανθεί ολόκληρο το σύστηµα δειγµατοληψίας 
µέχρι περίπου 190οC. Η µέθοδος ελέγχου CVS τροποποιήθηκε ξανά µε την 
συµπερίληψη των οριακών τιµών για την εκποµπή σωµατιδίων στην νοµοθεσία των 
Η.Π.Α. για τα καυσαέρια. Για το σκοπό αυτό στο σύστηµα µέτρησης ενσωµατώθηκε µια 
«σήραγγα αραίωσης» µε υψηλή εσωτερική ανατάραξη (αριθµός του Reynolds) 40.000 
και ενισχύθηκε από ανάλογα φίλτρα µέτρησης για την περισυλλογή των σωµατιδίων. 
Εξαιτίας της αραίωσης µε µέση αναλογία 1:10, οι συγκεντρώσεις που έχουν 
προσµετρηθεί είναι πολύ χαµηλές. Συνεπώς, πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαιρετικά 
ευαίσθητοι αναλυτές (σχήµα 15.) 
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Σχήµα 13. Καµπύλες οδήγησης και έλεγχος των καυσαερίων για επιβατηγά 
αυτοκίνητα µε µηχανές ντίζελ και ελαφρά εµπορικά οχήµατα. 
α) ΗΠΑ   β) Ευρώπη  γ) Ιαπωνία 
 
 

 Όλες οι χώρες που έχουν συµπεριλάβει την µέθοδο ελέγχου CVS στη νοµοθεσία 
τους σχετικά µε τον έλεγχο των εκποµπών χρησιµοποιούν επίσης και κοινές αρχές 
µέτρησης για την ανάλυση των µεµονωµένων τοξικών συστατικών του αερίου 
εξάτµισης: 
 Μέτρηση της συγκέντρωσης των CO και CO2 µε αναλυτές υπέρυθρης 
απορρόφησης NDIR (Non - Dispersive – Infra - Red) 

 Μέτρηση της συγκέντρωσης ΝΟx µε συσκευές που λειτουργούν σύµφωνα µε την 
αρχή της φωτοχηµείας CLD (Φωτοχηµικός Ανιχνευτής) και υπολογισµό των 
εκπεµπόµενων σωµατιδίων µε διήθηση  δηλαδή  συγκράτηση σε ειδικά φίλτρα 
(ηθµούς) και ζύγισή τους.   
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          Σχήµα 14. Μεταβατική καµπύλης οδήγησης (Η.Π.Α.) 
       α) Χαρακτηριστικό της ταχύτητας  β) Χαρακτηριστικό περιστροφής του µηχανισµού 
 
 
4.15. Η µέθοδος του µεταβατικού τεστ/ ελέγχου (ΗΠΑ) 
 Η µέθοδος ελέγχου CVS που περιγράφηκε παραπάνω χρησιµοποιείται επίσης 
στη µέθοδο του µεταβατικού τεστ, που θεσπίστηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1986 για τον 
έλεγχο των εκποµπών των µηχανών ντίζελ σε βαρέα εµπορικά οχήµατα συνολικού 
βάρους από 8500 lbs και άνω (περίπου 3.8 τόνοι). Το µέγεθος τέτοιων µηχανών 
καθιστά αναγκαίο ένα σύστηµα ελέγχου (µε προσεκτική διατήρηση των ίδιων αναλογιών 
αραίωσης, όπως στη µέθοδο ελέγχου CVS) µε  δειγµατοληψία σηµαντικά µεγαλύτερης 
ποσότητας  καυσαερίων σε σύγκριση µε το σχεδιασµό του τεστ για τον έλεγχο  των 
καυσαερίων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα. Η διπλή αραίωση (µέσω µιας δευτερεύουσας 
ροής ) την οποία η νοµοθεσία επιτρέπει, συνεισφέρει στην διατήρηση του κόστους του 
απαιτούµενου  σε ένα λογικό επίπεδο. Ο όγκος του καυσαερίου µπορεί να οριστεί κατ’ 
επιλογήν µε τη βοήθεια ενός αναβαθµισµένου φυσητήρα βάσης (µετρητής 
περιστροφής) ή µε ένα Venturi στην κρίσιµη κλίµακα πίεσης. 
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1.Φυσητήρας 2.∆υναµόµετρο 3.Αέρας 4.Φίλτρο 5.Αντλία 6.Σήραγγα αραίωσης 
7.Μετρητής ροής 8.Μετρητής αερίου 9.Θέρµανση 10.Καυστήρας 11.Αερόσακος 
12.Αέριο βαθµονόµησης 13.Αέριο για ρύθµιση του µηδενός 14.Σάκος δείγµατος 
καυσαερίου 15.Θερµαινόµενη γραµµή 16.Φυσητήρας βάσης 17.∆ιαχωριστής µε 
εκχύλιση 18.Σύστηµα ολοκλήρωσης 19.Υπολογιστής 20.Καταγραφέας 
Σχήµα 15. Μέθοδος ελέγχου CVS για επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά εµπορικά 
οχήµατα. 
 
4.16. ∆οκιµασία ελέγχου 13 βηµάτων ( κανόνας της Ε.Ε. R49) 

Η µέθοδος του τεστ για τη διαδικασία ελέγχου των αερίων τοξικών ουσιών των 
καυσαερίων, προερχόµενα από µηχανές βαρέων εµπορικών οχηµάτων βρίσκεται σε 
ισχύ στην Ε.Ε.. Ανταποκρίνεται στο προγενέστερο, τώρα όµως αντικατεστηµένο τεστ 
των 13 βηµάτων- µε εξαίρεση συγκεκριµένους υπολογιστικούς παράγοντες για 
µεµονωµένα βήµατα. Η απόκλιση µεµονωµένων υπολογιστικών παραγόντων από τον 
αυθεντικό τρόπο ελέγχου µετρήσεων που γίνεται στις Η.Π.Α. σκοπεύει να λάβει υπόψη 
τις διαφορετικές συνθήκες χειρισµού οχηµάτων στους Ευρωπαϊκούς δρόµους. Το 
συνολικό αποτέλεσµα καθορίζεται από τα µεµονωµένα στάδια και από επιµέρους 
µετρήσεις και αναφέρεται στη µέση δύναµη της µηχανής η οποία υπολογίζεται σύµφωνα 
µε την ίδια µέθοδο. Η συχνότητα κατανοµής φορτίου και ταχύτητας κατά τη λειτουργία 
σε κανονικές οδικές συνθήκες λαµβάνεται υπόψη από διαφορετικούς παράγοντες 
εκτίµησης για µεµονωµένα βήµατα. Με την εισαγωγή των περιορισµών στις εκποµπές 
σωµατιδίων, έχει καταστεί αναγκαίο να συµπεριληφθεί η µέθοδος µέτρησης CVS στο 
τεστ των 13 βηµάτων.  
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Για να περιοριστεί η δαπάνη και το ίδιο σύστηµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για µεγάλες ροές, η  µέθοδος επιτρέπει την αραίωση οπότε µόνο µια καθορισµένη 
ποσότητα του όγκου του καυσαερίου περνά από ανάλυση και µέσο αυτής υπολογίζεται 
η συνολική ποσότητα εκποµπής καυσαερίων. Η µέθοδος αυτή είναι ισότιµη µε την 
µέθοδο αραίωσης πλήρους ροής. 

1. Καυσαέρια 2.Αέρας 3.Αέριο για τη ρύθµιση του µηδενός 4.Αέριο 
βαθµονόµησης 5.Καύσιµο 6.Ροή αερίου προς τα πίσω 7.Έξοδος 8.Γραµµή θέρµανσης 
9.Φίλτρο 10.Αντλία 11.Ψυκτική συσκευή 12.∆ιαχωριστής νερού 13.Μετρητής ροής 

Σχήµα 16. Σύστηµα δειγµατοληψίας και µέτρησης για το τεστ ελέγχου των 
13 φάσεων (Ευρώπη). 
 
4.17. ∆οκιµασία ελέγχου των 10 βηµάτων (Ιαπωνία) 
Αυτό το τεστ οχηµάτων που ισχύει στην Ιαπωνία για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και 

τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα, καλύπτει τον έλεγχο εκποµπής των ρυπαντών σε ένα 
χώρο ελέγχου (roller-type test stand ) σύµφωνα µε µια κατασκευασµένη κυκλική 
διαδροµή. Η τελευταία ανταποκρίνεται σχεδόν ακριβώς στην συµπεριφορά οδήγησης 
στο Τόκιο και, όπως ακριβώς συνέβη µε την Ευρωπαϊκή κυκλική διαδροµή, έχει 
επεκταθεί µε την συµπερίληψη µιας ενότητας κατά την οποία η ταχύτητα είναι υψηλή. Η 
µέθοδος µέτρησης του αερίου που εκπέµπεται συµφωνεί επακριβώς µε την τεχνική 
εκποµπής µάζας που χρησιµοποιείται στην µέθοδο ελέγχου CVS στις Η.Π.Α. 
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Σειρά και ζύγιση (οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι σε %) των βηµάτων του τεστ 1..13 
Σχήµα 17. Τεστ 13 βηµάτων για εµπορικά οχήµατα (Ιαπωνία) 
 
4.18. ∆οκιµασία ελέγχου των 13 βηµάτων (Ιαπωνία) 
Αυτή η µέθοδος ελέγχου ισχύει στην Ιαπωνία για τα βαρέα εµπορικά οχήµατα µε 

βάρος χωρίς φορτίο πάνω από 2500 kg. Αυτό το τεστ των 13 βηµάτων εκτόπισε το τεστ 
των 6 βηµάτων που χρησιµοποιούνταν ως τώρα. Τα λειτουργικά σηµεία και ο 
υπολογισµός του χρόνου διαφέρουν σηµαντικά από τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή 
µέθοδο των 13 βηµάτων.(σχήµα 17) Η εισαγωγή της µεθόδου των 13 βηµάτων στην 
Ιαπωνία σηµαίνει ότι η µέθοδος µέτρησης CVS έχει γίνει και εδώ απαραίτητη. 
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              Σχήµα 18. Τεστ 13 βηµάτων ECE R49 (Ευρώπη) 
 
4.19. Έλεγχος καπνού 
Για τον έλεγχο καπνού σε οχήµατα εφοδιασµένα µε µηχανές ντίζελ θεσπίστηκε 

ξεχωριστή νοµοθεσία πολύ πριν περάσει κάποια νοµοθεσία που θα ήλεγχε τα αέρια 
τοξικά συστατικά. Αυτή η νοµοθεσία για τον έλεγχο του καπνού ισχύει υπό την αρχική  
µορφή και σχεδόν δεν έχει αλλάξει καθόλου. Οι µέθοδοι ελέγχου δεν είναι όµοιες στις 
χώρες µε νοµοθετικό έλεγχο για τον καπνό ντίζελ. Όλες οι υπάρχουσες µέθοδοι 
συνδέονται στενά µε τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται. 

 
Έλεγχος καπνού, Η.Π.Α. (Οµοσπονδιακός Έλεγχος Καπνού) 

 Το τεστ (καθορισµένη ακολουθία συνθηκών οδήγησης µετά το ζέσταµα) µπορεί 
να εφαρµοστεί µόνο στον έλεγχο εντός του χώρου δοκιµής (Bench test). Το φορτίο 
«φρεναρίσµατος» καθορίζεται πριν από το τεστ µε βάση τις προδιαγραφές οδήγησης. 
Σύµφωνα µε αυτό, µια κυκλική διαδροµή 6 βηµάτων πρέπει να διανυθεί  τρεις φορές 
διαδοχικά, όπου οι τιµές της εκποµπής του καπνού πρέπει να καθοριστούν από τα τρία 
βήµατα που αναφέρονται παρακάτω (σχήµα 19): 
 Βήµα 2: Ελεύθερη, µε πλήρες φορτίο, επιτάχυνση ενάντια στις αδρανείς µάζες 
της µηχανής και δυναµόµετρο χωρίς φορτίο έως το 90% περίπου της 
υπολογισµένης ταχύτητας. 

 Βήµα 4: Επιτάχυνση µε πλήρες φορτίο ενάντια στο φορτίο «φρεναρίσµατος» µε 
περίπου το 60% έως το 100% της υπολογισµένης ταχύτητας στα πλαίσια 
δεδοµένου χρονικού διαστήµατος. 

 Βήµα 6: Επιβράδυνση µε πλήρες φορτίο µε οµοιόµορφη αύξηση του φορτίου 
«φρεναρίσµατος» στα πλαίσια δεδοµένου χρονικού διαστήµατος, από κοινού µε 
ταυτόχρονη µείωση της υπολογισµένης ταχύτητας κατά 100% έως 60%, ή της 
µέγιστης ταχύτητας που προκαλεί περιστροφή του µηχανισµού, όπου η 
υψηλότερη τιµή επιλέγεται στην κάθε περίπτωση. Ο αριθµητικός µέσος όρος 
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υπολογίζεται για κάθε βήµα υπολογισµού από ένα δεδοµένο αριθµό 
επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. Οι τιµές του καπνού είναι τιµές οπτικής 
διαπερατότητας, οι οποίες µετρώνται µε  ειδικό όργανο µέτρησης της 
απορρόφησης του φωτός (µετρητής οπτικής διαπερατότητας), το οποίο είναι 
ανάλογο µε το όργανο µέτρησης καπνού που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία 
∆ηµόσιας Υγείας των Η.Π.Α. 

 
Σχήµα 19. Καµπύλη οδήγησης για τον έλεγχο καπνού Η.Π.Α.  
α. Πλήρης φορτίου β. Κατάσταση ακινησίας – γ. 1 έως 6:Βήµατα µε καθορισµένο φορτίο 
 
Έλεγχος καπνού Ε.Ε. (ECE R 24 

 Η µέθοδος µε πλήρες φορτίο χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του καπνού που 
εκπέµπεται από την µηχανή ντίζελ, σαν µέρος των προδιαγραφών που πρέπει να 
ικανοποιηθούν προκειµένου το όχηµα να λάβει « Πιστοποιητικό» έγκρισης. Η µηχανή 
πρέπει να λειτουργεί µε πλήρες φορτίο σε σταθερή ταχύτητα, µε το σύστηµα εξάτµισης 
τροποποιηµένο ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση αισθητήρων για την µέτρηση της 
θερµοκρασίας, για το λιπαντικό υγρό και το νερό καθώς και την καταγραφή της 
θερµοκρασίας των καυσαερίων. Ο έλεγχος δοκιµασίας πλήρους φορτίου πρέπει να 
καθοριστεί για 6 ταχύτητες που κατανέµονται οµοιόµορφα στην κλίµακα ταχυτήτων 
ανάµεσα στο 100% και στο 45% της υπολογισµένης ταχύτητας, αλλά όχι λιγότερο από 
1000 min-1 (σχήµα 20). 
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 Σχήµα 20. Καµπύλη οδήγησης για τον έλεγχο καπνού ECE R24 
 The test step (full load) in question ends after termination of the smoke measurement 

1) or 1000 min-1for vehicles on which 0,45 nmax<1000 min-1 
 

Για τις µετρήσεις χρησιµοποιείται ένα σύστηµα απορρόφησης του φωτός. Ο 
συντελεστής απορρόφησης k, του οποίου η καµπύλη οριακών τιµών καθορίζεται 
(σχήµα 21) χρησιµεύει ως µέτρο σύγκρισης για την διαπερατότητα του φωτός(θολότητα)  

 
Σχήµα 21. Καµπύλη οριακών τιµών καπνού ECE R24. 
Η µέθοδος πλήρους φορτίου εγγυάται σαφή και εύκολη στην αναπαραγωγή της 

συµπεριφοράς του καπνού πλήρους φορτίου, όταν έχει επιτευχθεί ανάλογη θερµική 
ισορροπία. Αν ο καπνός ντίζελ περιέχει επίσης σταγονίδια πετρελαίου ή υδρατµούς 
εκτός από αιθάλη, θα πρέπει να αναµένουµε λανθασµένα συµπεράσµατα. Ο µετρητής 
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απορρόφησης θα δείχνει λανθασµένα υψηλότερες εκποµπές από τις πραγµατικές. 
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να εφαρµοστεί η «µέθοδος του φίλτρου» και σε 
αυτό το τεστ. 

 Σχήµα 22. Καµπύλη οδήγησης για τον έλεγχο καπνού σε Ιαπωνία. 
 
 

Μέτρηση του καπνού υπό συνθήκες ελεύθερης επιτάχυνσης: Στην διαδικασία 
ελέγχου για την επίσηµη έγκριση του τύπου του οχήµατος, όπου ο καπνός πλήρους 
φορτίου πρέπει να βρίσκεται κάτω από την καµπύλη των οριακών τιµών, η εκποµπή 
καπνού υπό συνθήκες ελεύθερης επιτάχυνσης επίσης ορίζεται ως µέτρο σύγκρισης 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για το στάδιο ελέγχου που ακολουθεί, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό R 24. Στον έλεγχο της επιτάχυνσης, η µηχανή χωρίς φορτίο, η οποία πρέπει 
να βρίσκεται σε θερµοκρασία λειτουργίας, επιταχύνεται από µηδενική ταχύτητα στην 
µέγιστη δυνατή µε την πίεση του πεταλιού επιτάχυνσης γρήγορα προς τα κάτω .  Η 
συνολική δύναµη µε πλήρες φορτίο διοχετεύεται τότε για την επιτάχυνση των 
περιστρεφόµενων µαζών. Η διάρκεια του τεστ είναι έτσι από 2 έως 5 δευτερόλεπτα. 
 
Έλεγχος καπνού Ιαπωνίας (τεστ 3 βηµάτων) 
 Το τεστ αυτό είναι υποχρεωτικό για την έγκριση όλων των οχηµάτων που έχουν 
µηχανή ντίζελ στην Ιαπωνία. Σε αυτό το τεστ, ο καπνός ντίζελ καθορίζεται σε πλήρες 
φορτίο σε κατάσταση ισορροπίας για τρεις διαφορετικές ταχύτητες σε ένα συγκριτικό 
τεστ (Bench test) µηχανών µε τη χρήση φίλτρου ή µέτρα για τη θολότητα (σχήµα 22). 
 
4.20. Ανάλυση υδρογονανθράκων. 
 Η συνολική περιεκτικότητα των καυσαερίων ντίζελ σε υδρογονάνθρακες 
προσδιορίζεται µε τη βοήθεια ενός αναλυτή ανιχνευτή ιονισµού φλόγας (FID). Η αρχή 
µέτρησης FID βασίζεται στην παραγωγή ιόντων από τους υδρογονάνθρακες σε µια 
φλόγα υδρογόνου (σχήµα 23). 

Το καυσαέριο περιέχει ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών ενώσεων 
υδρογονανθράκων, οι οποίες αποτελούνται ξεχωριστά από διασπασµένες και µερικώς 
οξειδωµένες ενώσεις που δεν έχουν καεί και οι οποίες εµφανίζονται σε διαφορετικές 
αναλογίες, εξαρτώµενες από τον τύπο του καυσίµου και τον τρόπο λειτουργίας της 
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µηχανής. Η µέτρηση της συνολικής περιεκτικότητας των καυσαερίων ντίζελ σε 
υδρογονάνθρακες καθίσταται ιδιαίτερα προβληµατική από το γεγονός ότι τα 
αποτελέσµατα εξαρτώνται από τη µέθοδο προετοιµασίας του δείγµατος. 
 

 
1.Ένδειξη 2.Καυστήρας 3.Έξοδος 4.Υδρογόνο 5.Αέρας χωρίς HC 6. Αέριο 
βαθµονόµησης 7.Αέριο εξάτµισης 
Σχήµα 23. Μέθοδος µέτρησης για την ανάλυση HC 

 
Εξαιτίας των εναλλαγών στις διαδικασίες συµπύκνωσης (υγροποίησης) και 

εξάτµισης των υδρογονανθράκων µε υψηλό σηµείο βρασµού στα καυσαέρια ντίζελ, τα 
οποία εµφανίζονται στην γραµµή δείγµατος, σε αντίθεση µε τις µετρήσεις για την 
µηχανή ταχείας ανάφλεξης (spark-ignition engine), είναι αναγκαίο εδώ να θερµανθεί 
εντελώς η γραµµή δείγµατος έως την είσοδο του FID, και µέσα στο FID, έως τον 
καυστήρα. Η θερµοκρασία θέρµανσης της γραµµής δείγµατος θα πρέπει να είναι 
(190+10οC). 

 
1.Πηγή τάσης DC 2.Ενισχυτής 3. Σταθεροποιητής τάσης 4. Κυψελίδα ανίχνευσης 
5.Μεταλλικό διάφραγµα 6.Ρυθµιστής δέσµης 7.Καυσαέριο 8.Χώρος δείγµατος 9.Χώρος 
αναφοράς 10.Φίλτρα 11. Μοτέρ ρύθµισης διαφράγµατος φωτεινής δέσµης 12.Πηγές 
φωτός 
    Σχήµα 24. Ανιχνευτής υπέρυθρου (NDIR) για την ανάλυση των CO και CO2  
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4.21. Ανάλυση του µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα 

 Και τα δύο αέρια συστατικά αναλύονται µε συσκευές καταγραφής υπέρυθρης 
απορρόφησης (NDIR= Non - Dispersive – Infra - Red). (σχήµα 24).Η ανάλυση βασίζεται 
στο γεγονός ότι όλα τα πολυατοµικά (µη µονοατοµικά) αέρια απορροφούν υπέρυθρη 
ακτινοβολία σε καθορισµένο µήκος κύµατος του φάσµατος που  είναι χαρακτηριστικό 
για το κάθε αέριο. Το δείγµα αερίου ακολουθεί τη διαδροµή διαµέσου της κυψελίδας 
δείγµατος που βρίσκεται στην πορεία της ακτίνας όπου γίνεται η µέτρηση. Το αέριο που 
δεν απορροφάει στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος εντοπίζεται και απορροφάει από τη 
δέσµη κατάλληλου µήκους κύµατος που διέρχεται από την κυψέλη. Ένα κατάλληλο 
περιστρεφόµενο διάφραγµα καθορίζει τη διέλευση της δέσµης µε κατάλληλο µήκος 
κύµατος. Το δείγµα των καυσαερίων γεµίζει τις δύο κυψελίδες δείγµατος οι οποίες 
διαχωρίζονται µε µεταλλικό διάφραγµα. Η διερχόµενη δέσµη απορροφάται επιλεκτικά. Η 
διαφορά στην απορροφούµενη ενέργεια οδηγεί σε διαφορά πίεσης και θερµοκρασία 
µεταξύ των δύο κυψελίδων οι οποίες µετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήµα και εν συνεχεία 
αντιστοιχούνται σε συγκέντρωση του µετρούµενου συστατικού.  
 

 
1.Αντλία κενού 2.Κόσκινο σωµατιδίων 3.Γραµµή αναφοράς 4.Ρυθµιστής ποσότητας 
5.Φίλτρο 6.Αέρας 7.Οξυγόνο 8.Γεννήτρια Ο3 9.Τριχοειδής σωλήνας 10.Θάλαµος 
αντίδρασης 11.Οπτικό φίλτρο 12.Φωτοηλεκτρικός πολλαπλασιαστής 13.Ενισχυτής 
14.Συσκευή δείκτης 15 Αέριο εξάτµισης 16.Μετατροπέας ΝΟ2 / ΝΟ 
      Σχήµα 25. CDL Ανιχνευτής χηµειοφωταύγειας για την ανάλυση ΝΟΧ
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4.22. Ανάλυση του οξειδίου του αζώτου 
 Η αρχή της µεθόδου βασίζεται στην χηµειοφωταύγεια (οπτικό φαινόµενο που 
δηµιουργείται µε χηµικές διεργασίες διέγερσης και αποδιέγερσης ηλεκτρονίων σθένους), 
η οποία εκδηλώνεται στην περιοχή 590 και 3000 nm µετά την αντίδραση του οξειδίου 
του αζώτου (ΝΟ) µε το όζον (Ο3) (σχήµα 25). 
 Το δείγµα αερίου δεν περιέχει µόνο οξείδιο του αζώτου που σχηµατίζεται µε την 
διαδικασία καύσης στη µηχανή, αλλά ενώνεται επίσης µε το υπόλειµµα οξυγόνου στα 
καυσαέρια παράγοντας άλλα οξείδια του αζώτου (π.χ. ΝΟ2, Ν2Ο). Η περιεκτικότητα σε 
ΝΟ είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν σε ΝΟ2  και τα άλλα οξείδια. Η περιεκτικότητα 
επίσης του ΝΟ2  µπορεί να είναι σηµαντική ενώ οι περιεκτικότητες των άλλων οξειδίων 
είναι πολύ χαµηλές. Η παρουσία του ΝΟ2 στο δείγµα καθιστά αναγκαία τη θερµική ή 
θερµο-καταλυτική αναγωγή του σε ΝΟ. Ο θάλαµος αντίδρασης εφοδιάζεται έτσι µε 
συγκέντρωση οξειδίου του αζώτου το οποίο έχει µεταβληθεί σε ΝΟ. Η χηµειοφωταύγεια 
(έκλυση ακτινοβολίας) που δηµιουργείται από το Ο3 ανταποκρίνεται στη συνολική 
περιεκτικότητα οξειδίου του αζώτου. Για να εξαλειφθεί τυχόν φωταύγεια που 
προκαλείται από άλλα µόρια που περιέχονται στο µίγµα αερίου, µόνο το φάσµα 
ακτινοβολίας µεταξύ 600 και 660 nm λαµβάνεται υπόψη µε τη χρήση ενός οπτικού 
φίλτρου. Χάριν σε αυτή την επιλεκτική διεργασία η αρχή µέτρησης χηµειοφωταύγειας 
είναι κατάλληλη για τη µέτρηση του ΝΟ σε αραιωµένα ή µη αραιωµένα καυσαέρια της 
µηχανής ντίζελ. Επειδή το ΝΟ2 διαλύεται στο νερό, η γραµµή ελέγχου θερµαίνεται έως 
80οC περίπου ώστε να αποφεύγεται συµπύκνωση των υδρατµών. 
 
4.23. Μέτρηση σωµατιδίων. 
 Σύµφωνα µε τον ορισµό, η εκποµπή σωµατιδίων ισχύει για τα συστατικά του 
καυσαερίου, τα οποία στους 52οC καθιζάνουν σε τυποποιηµένα φίλτρα (fiber glass) 
επικαλυµµένα µε CF4. Η µέτρηση της µάζας γίνεται µε τη χρήση διαφορικής ζύγισης 
(άδεια και γεµάτα φίλτρα) σε σταθερά επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας. Για το λόγο 
αυτό χρησιµοποιείται ζυγός ακρίβειας (10-5g). Ο παραπάνω ορισµός  καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά στη νοµοθεσία των Η.Π.Α. στο µεταξύ αυτό και η σχετιζόµενη µέθοδος 
ελέγχου έχουν γίνει αποδεκτά και έχουν εφαρµοστεί από όλες τις χώρες που ορίζουν 
περιορισµούς στην εκποµπή σωµατιδίων. 
 
4.24. Καθορισµός εκποµπής αιθάλης 
 Οι µέθοδοι φιλτραρίσµατος και απορρόφησης προτείνονται σήµερα στη 
νοµοθεσία σχετικά µε τον έλεγχο των εκποµπών, για τη µέτρηση της περιεκτικότητας 
του καυσαερίου ντίζελ σε αιθάλη. Υπάρχει αµοιβαία σχέση ανάµεσα στα αποτελέσµατα 
της µέτρησης και µε τις δυο µεθόδους µέτρησης εάν για τη µέτρηση της απορρόφησης 
(θολότητας), το καυσαέριο δεν περιέχει ούτε υδρατµούς, ούτε σταγονίδια καυσίµου. Και 
οι δυο µέθοδοι µέτρησης παρέχουν µετρούµενες τιµές που αυξάνουν λογαριθµικά µε 
την αύξηση της συγκέντρωσης αιθάλης. ∆εν µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη του 10%  
ακρίβεια µέτρησης µε τη χρήση οπτικών συσκευών. 
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α) Μετρητής καπνού BOSCH β) Μονάδα µέτρησης αµαύρωσης φίλτρου 

(εκτίµηση συγκέντρωσης)  

1.Καυσαέριο 2.∆ίσκος χάρτινου φίλτρου επικαλυµµένο µε αιθάλη 3.Θέση εµβόλου πριν 
από τη µέτρηση 4.∆είγµα όγκου 5.Θέση του εµβόλου µετά τη µέτρηση 6.Ελατήριο 
7.Μπαταρία 8.Πηγή φωτός 9.∆είκτης 10.∆έκτης φωτός 
 Σχήµα 26. Μέθοδος φιλτραρίσµατος για την µέτρηση της περιεκτικότητας σε 
αιθάλη. 
 
 

Στην περίπτωση της µεθόδου φιλτραρίσµατος, η αµαύρωση ενός χαρτιού 
φίλτρου χρησιµοποιείται ως µέτρο της ποσότητας αιθάλης που βρίσκεται αποθηκευµένη 
σε αυτό (σχήµα 26). Σε µερικές χώρες (π.χ. Ελβετία), η συσκευή φίλτρου 
προδιαγράφεται για τη µέτρηση της εκποµπής καπνού κατά τη διάρκεια της ελεύθερης 
επιτάχυνσης ως κριτήριο για τη διερεύνηση πεδίου. Για το σκοπό αυτό, η διάρκεια της 
κίνησης του εµβόλου της αντλίας φίλτρου πρέπει να επεκταθεί στα 6 δευτερόλεπτα, έτσι 
ώστε ολόκληρη η εκποµπή καπνού να µπορεί να ρέει διαµέσου ενός χάρτινου φίλτρου 
κατά τις κινήσεις του εµβόλου. Η µέτρηση γίνεται µε τη βοήθεια ενός φωτοκύτταρου, η 
µε τη χρήση της «κλίµακας του Bacharach». 
 Ο µετρητής του καπνού (µετρητής απορρόφησης ή µη διαπερατότητας ) 
χρησιµοποιεί την εξασθένηση µιας ακτίνας φωτός ως µέτρο της συγκέντρωσης αιθάλης. 
Κατά τη διάρκεια της µέτρησης, µια ποσότητα του αερίου εξάτµισης αντλείται διαµέσου 
του λήπτη δείγµατος εξάτµισης και του σωλήνα και καταλήγει στον θάλαµο µέτρησης.     
Αυτή η διαδικασία πάνω απ’ όλα αποφεύγει την πίεση του καυσαερίου και τις 
διακυµάνσεις του, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσµατα της µέτρησης. 
 Μια ακτίνα φωτός διαπερνά το καυσαέριο που έχει καταλήξει στο θάλαµο 
µέτρησης. Η µείωση της έντασης του φωτός µετράται φωτο- ηλεκτρικά και 
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αναπαρίσταται σε  % διαπερατότητα Τ  ή ως ο συντελεστής απορρόφησης *k. Η 
ακρίβεια και η αναπαραγωγή υψηλής πιστότητας απαιτούν το µήκος του θαλάµου 
µέτρησης να οριστεί µε ακρίβεια και το παράθυρο του θαλάµου µέτρησης να είναι 
καθαρό από την αιθάλη µε την εφαρµογή θερµικών µεθόδων καθαρισµού (σχήµατα 21 
και 27) 
 
 Όταν οι διαδικασίες ελέγχου πραγµατοποιούνται υπό φορτίο, η µέτρηση και η 
ανάδειξη των αποτελεσµάτων είναι συνεχής. Στην περίπτωση ελεύθερης επιτάχυνσης, 
ολόκληρη η καµπύλη µέτρησης αποθηκεύεται ψηφιακά. Το σύστηµα ανάλυσης 
επεξεργάζεται τις κορυφές (της καµπύλης), από τις οποίες κατόπιν υπολογίζει την µέση 
τιµή που προκύπτει από µια σειρά παραγόµενων καυσαερίων. 
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1.Εξάτµιση 2.Βαλβίδα αλλαγής συστήµατος καθαρισµού αέρα 3.Θάλαµος µέτρησης      
4.Απόσταση µέτρησης 5.Λαµπτήρας 6.∆έκτης 7.Αντλία 
    Σχήµα 27.  Μέτρηση θολότητας για τον καθαρισµό τη εκποµπής αιθάλης.  
 
    α) Μετρητής καπνού  β) Γράφηµα µέτρησης στην έξοδο της εξάτµισης 
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4.25. Εκτίµηση των µετρήσεων 
 Όλες οι µετρήσεις καυσαερίων περιέχουν και τυχαία (στατιστικά) και συστηµατικά 
λάθη. Τα τυχαία λάθη µπορούν να µειωθούν µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. 
 Τα συστηµατικά λάθη είναι πολύ µεγάλα αν µόνο µια συσκευή ελέγχου είναι 
διαθέσιµη. Αυτό το στοιχείο του λάθους µπορεί να µειωθεί µόνο µε τη χρήση 
συµπληρωµατικού εξοπλισµού µέτρησης (π.χ. δεύτερο συγκριτικό τεστ). Μόνο η µέση 
τιµή από τα αποτελέσµατα πολλών µετρήσεων µπορεί να παρέχει µια ικανοποιητική 
εκτίµηση των εκποµπών του καυσαερίου. 
 
Πίνακας 7. Όρια καυσαερίων για την Ευρώπη 
Περιοριστικές τιµές για επιβατηγά αυτοκίνητα στην Ε.Ε. 
Μικτό βάρος <2.5 t και <6 θέσεων επιβατών 
Νέο Ευρωπαϊκό χρονοδιάγραµµα οδήγησης  
Κανονισµός Τεστ Ηµεροµηνία Τύπος 

µηχανής 
HC+NOX
g/km 

CO 
g/km 

Σωµατίδια 
g/km 

91/441/EWG 
Στάδιο 1 

Έγκριση τύπου 
οχήµατος/Πρώτη 
καταγραφή  

1-7-1992 
 
31-12-1992 

 0.97 
 

1.13 

2.72 
 

3.16 

0.14 
 

0.18 
94/12/EU 
Στάδιο 2 
 

Έγκριση τύπου 
οχήµατος/Πρώτη 
καταγραφή 

1-7-1996 
 
1-1-1997 

Απλή 
 
Injection 

0.7 
 

0.9 

1.0 
 

1.0 

0.08 
 

0.10 
Πρόταση 
Στάδιο 3 

 Περίπου 
Το 2000 

Απλή 
 
injection 

0.5 
 
- 

0.5 
 
- 

0.04 
 
- 

  
Πίνακας 8. Οριακές τιµές για επιβατηγά αυτοκίνητα σε Αυστρία, Σουηδία, Ελβετία. 
Χρονοδιάγραµµα οδήγησης FTP 75 
Τοξικό συστατικό HC 

g/km 
NOX 
g/km 

CO 
g/km 

Σωµατίδια 
g/km 

Οριακή τιµή 0.25 0.62 2.1 0.124 
 
Πίνακας 9. Περιοριστικές τιµές για τα βαρέα εµπορικά οχήµατα στην Ευρώπη 
(Μ.Β. >3.5 t) 
Χώρα/ 
Κανονισµός 

Τεστ Ηµεροµηνία HC 
g/km 

NOX 
g/km 

CO 
g/km 

Σωµατίδια 
g/km 

91/542/EWG 
Στάδιο 1 

Έγκριση τύπου 
οχήµατος/Πρώτη 
καταγραφή  

1-7-1992 
 
1-10-1993 

1.1 
 
1.23 

8.0 
 

9.0 

4.5 
 

4.9 

0.36-0.612 
 

0.4-0.68 
91/542/EWG 
Στάδιο 2 
 

Έγκριση τύπου 
οχήµατος/Πρώτη 
καταγραφή 

1-10-1995 
 
1-10-1996 

1.1 
 
1.1 

7.0 
 

7.0 

4.0 
 

4.0 

0.15 
 

0.15 
Πρόταση 
Στάδιο 3 

Απροσδιόριστα Περίπου 
το 1999 

0.6 5.0 
 
- 

2.0 
 
- 

0.1 
 
- 

Αυστρία Γενικά 10-93 1.2 9.0 4.9 0.4 
Σουηδία Οχήµατα πόλης 1994 

1993 
1.2 
0.6 

7.0 
7.0 

4.9 
2.0 

0.4 
0.15 

Ελβετία Γενικά 10/91 1.23 9.0 4.9 0.7 
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Πίνακας 10. Όρια καυσαερίων στην Ιαπωνία 
Περιοριστικές τιµές για επιβατηγά αυτοκίνητα µε το τεστ 15 βηµάτων και έλεγχο καπνού 
3 βηµάτων. 
Ηµεροµηνία Βάρος 

οχήµατος 
kg 

HC 
g/km 

NOX 
g/km 

CO 
g/km 

Σωµατίδια 
g/km 

Αδιαφάνεια
καπνού 
% 

Τι ισχύει 
πριν το 2000  

µέγ. 
<1265 
>1265 

µέγ./µέσο 
0.62/0.4 
0.62/0.4 

µέγ./µέσο 
0.72/0.5 
0.84/0.6 

µέγ./µέσο 
2.7/2.1 
2.7/2.1 

 
0.2 
0.2 

 
40 
40 

Πρόγραµµα 
για το 2000 

  0.4 - 0.08 25 

 
Πίνακας 11. Όρια καυσαερίων στις Η.Π.Α. 
Όρια για επιβατηγά αυτοκίνητα. Χρονοδιάγραµµα οδήγησης FTP75 
Έτος 
µοντέλου 

HC 
g/Mile 

NOX 
g/Mile 

CO 
g/Mile 

Σωµατίδια 
g/Mile 

Μίλια 
συµµόρφωσης 

1987 
1989 

0.41 
0.46 

1.0 
1.0 

3.4 
8.3 

0.20 
0.80 

50.000 
100.000 

1993 
1994 
1994 

0.31 
0.25 
0.31 

1.0 
1.0 
1.25 

3.4 
3.4 
4.2 

0.08 
0.08 
0.10 

5/ 50.000 
50.000 

100.000 
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4.26. Βιοντίζελ 
Το βιοντίζελ αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ως ένα πιθανό εναλλακτικό καύσιµο του 
συµβατικού πετρελαϊκού ντίζελ. Ο κύριος λόγος για το αυξηµένο ενδιαφέρον που 
παρατηρείται είναι το βιοντίζελ αποτελεί µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Ο όρος 
βιοντίζελ καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων που προέρχονται από φυτικά έλαια ή 
ζωικά λίπη. 
Το βιοντίζελ είναι ένα µίγµα µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων. Τα φυτικά λάδια είναι 
τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων ( εστέρες λιπαρών οξέων µε γλυκερίνη), δε µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αυτούσια ως καύσιµο ντίζελ, κυρίως λόγω του υψηλού ιξώδους τους. 
Γι ‘ αυτό το λόγο, υφίστανται τη διεργασία της µετεστεροποίησης, όπου αντιδρούν µε 
µεθανόλη και παράγουν προϊόντα µε καλύτερες ιδιότητες για χρήση ως υποκατάστατα 
του συµβατικού ντίζελ. Το προκύπτον µίγµα µεθυλεστέρων έχει ιδιότητες παραπλήσιες 
µε αυτές του συµβατικού ντίζελ. 
Αν και οι ντιζελοκινητήρες µπορούν να λειτουργήσουν µε καθαρό βιοντίζελ, εντούτοις οι 
περισσότερες δοκιµές ανά τον κόσµο πραγµατοποιούνται µε µίγµατα βιοντίζελ µε 
συµβατικό ντίζελ. Μετρήσεις σε κινητήρες που χρησιµοποιούν µίγµα ντίζελ µε βιοντίζελ 
έχουν δείξει µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου, ανεξάρτητα από το χρονισµό 
του ψεκασµού του καυσίµου. 
 
Η θερµογόνος δύναµη του βιοντίζελ είναι µικρότερη από αυτή του συµβατικού ντίζελ 
αλλά οι µετρήσεις δεν έχουν δείξει ότι υπάρχει αξιοσηµείωτη µείωση της απόδοσης ή 
της αυτοδυναµίας του οχήµατος που το χρησιµοποιεί. Το καθαρό βιοντίζελ έχει καλή 
λιπαντική ικανότητα και δεν περιέχει καθόλου θείο ή αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 
Όµως έχει σχετικά υψηλό σηµείο ροής, κάτι που δυσχεραίνει τη χρήση του σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. Είναι βιοαποικοδοµήσιµο, αλλά µπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως 
υπόστρωµα για την ανάπτυξη µικροοργανισµών κατά την αποθήκευσή του. Επίσης 
είναι περισσότερο ευπαθές στην οξείδωση σε σχέση µε το συµβατικό ντίζελ. 
Το κύριο µειονέκτηµα του βιοντίζελ σε σχέση µε το συµβατικό ντίζελ είναι το κόστος του. 
Γι’ αυτό το λόγο για να γίνει πιο ελκυστική η χρήση του, έχει υιοθετηθεί από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρακτική της φοροαπαλλαγής του. Μάλιστα από την 1/1/2005, 
θα καταστεί υποχρεωτική η χρήση του σε ποσοστό µέχρι 2% σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο να φτάσει στο 5.75% µέχρι του 2010. 
Σύγκριση τυπικού βιοντίζελ µε τυπικό ντίζελ 
 
 

Βιοντίζελ 
(Τυπικό) 

Ντίζελ Κίνησης 
(Τυπικό) 

Προδιαγραφές 

Αριθµός Κητανίου 48 – 52 53 51 ελάχ. 
Πυκνότητα (g/mL, 15 0C) 0.88 0.84 0.520 – 0.845 
Ιξώδες (cSt, 40 0C) 4.7 3.2 2 – 4.5 
Θείο (ppm) < 10 350 350 µέγ. 
Σηµείο Ανάφλεξης 100 60 55 ελάχ. 
Θερµογόνος ∆ύναµη (kal/kg) 9700 10800  
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Εναλλακτικά καύσιµα 
Υγροποιηµένο 
φυσικό αέριο 

Liquefied 
Natural Gas 

Φυσικό αέριο υπό υψηλή 
συµπίεση 

Compressed 
Natural Gas Βιο-ντίζελ Bio Diesel 

Ηλεκτρισµός-El

Υδρογόνο Hydrogen 

Προπάνιο-Prop

 

Αιθανόλη-Ethanol 
E-85 
ectricity 

M

ane 
Μεθανόλη-
ethanol Μ-85
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή LPG 
 
5.1. Το υγραέριο L.P.G. 
Το καύσιµο υγραέριο είναι ένα προιόν της κλασµατικής απόσταξης του αργού 
πετρελαίου και χαρακτηρίζεται µε τα γράµµατα L.P.G., που είναι αρχικά των 
LIQUEFIED PETROLEUM GAS. 
Το υγραέριο είναι ένα µίγµα υδρογονανθράκων κυρίως προπανίου και βουτανίου. Η 
αναλογία του είναι 50% προπάνιο και 50% βουτάνιο, σε πίεση 6 bar περίπου και 
θερµοκρασία 15 0C. Η κατώτατη θερµογόνος δύναµη είναι 11.000 Kcal περίπου σε 
σχέση µε το µεγάλο αριθµό οκτανίου που έχει (πάνω από 100 οκτάνια), γι’ αυτό και δεν 
χρειάζεται πρόσθετα καυσίµου. Σαν καύσιµο θεωρείται από τα πιο καθαρά. Η χρήση 
του στην Ελλάδα είναι περιορισµένη (µόνο σε ταξί), πλην όµως στην Ευρώπη η 
υγραεριοκίνηση είναι πιο διαδεδοµένη. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, κ.λ.π. 
κάνουν ευρεία χρήση του υγραερίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και το υγραέριο 
θεωρείται επικίνδυνο, τα αυτοκίνητα φέρουν τέτοια συστήµατα ασφαλείας, που έχουν 
εξαλείψει κάθε βαθµό επικινδυνότητας. 
Είναι φυσικό η πίεση στην οποία διατηρείται το υγραέριο να είναι µεγαλύτερη της 
ατµοσφαιρικής, γιατί όπως είναι γνωστό, αν αφεθεί ελεύθερο σε ατµοσφαιρική πίεση και 
θερµοκρασία εξαερώνεται. Η ιδιότητα αυτή του υγραερίου, να περνά δηλαδή από υγρή 
σε αέρια κατάσταση, απαιτεί εξειδικευµένο αποθηκευτικό χώρο (δεξαµενή) αυστηρών 
προδιαγραφών και αντοχής, όχι µόνο σε πίεση, αλλά και θερµοκρασία. Πρέπει να 
τονιστεί ότι για την αποθήκευση του υγραερίου, εκτός από την πίεση πρέπει να 
διατηρείται σταθερή και η θερµοκρασία. Αν για παράδειγµα διατηρηθεί σταθερή η πίεση 
αποθήκευσης του υγραερίου και αυξηθεί η θερµοκρασία, τότε το υγραέριο εξαερώνεται. 
Σαν αποτέλεσµα αυξάνεται ο όγκος του υγραερίου στο µικρό διαθέσιµο χώρο και 
εξασκείται µεγάλη πίεση στα τοιχώµατα του δοχείου από τους ατµούς του υγραερίου. Γι΄ 
αυτό η θερµοκρασία του εγκλωβισµένου υγραερίου, πρέπει να διατηρείται στις 
φυσιολογικές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση λειτουργεί η 
ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας (εκτόνωσης). Αυτή επιτρέπει την απελευθέρωση της 
υπερπίεσης του υγραερίου και µεταφέρεται µε σωλήνα εκτός αυτοκινήτου. 
 
5.2. Καυσαέρια υγραερίου. 
Κατά την καύση του υγραερίου εµφανίζονται στις εκποµπές καυσαερίων οι εξής 
ρυπαντές: Το µονοξείδιο του άνθρακα CO, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες HC και τα 
οξείδια του αζώτου NOX. Στις εκποµπές των καυσαερίων των κινητήρων που καίνε 
υγραέριο δεν υπάρχουν ενώσεις µολύβδου, καθόσον οι ενώσεις αυτές προστίθενται 
µόνο στη βενζίνη, για την αύξηση του αριθµού των οκτανίων. Το υγραέριο έχει καλή 
συµπεριφορά ανάφλεξης του καυσίµου µίγµατος (περίπου 110 οκτάνια). Σχετικά µε τη 
δηµιουργία µονοξειδίου του άνθρακα (CO), αυτό είναι πολύ λιγότερο όταν 
χρησιµοποιείται για καύσιµο υγραέριο απ’ ότι όταν χρησιµοποιείται βενζίνη, λόγω του 
ότι εξασφαλίζεται καλύτερη οµοιογένεια του µίγµατος υγραερίου-αέρα από το µίγµα 
βενζίνης-αέρα. Για το λόγο αυτό, στα καυσαέρια υπάρχουν µειωµένες ποσότητες 
άκαυστων υδρογονανθράκων. 
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Πίνακας 12 
Πίνακας ρυπαντών Βενζινοκίνητων – Πετρελαιοκίνητων & Υγραεριοκίνητων Αυτοκινήτων 
Για µέγιστη κλίµακα 100 ποσοστιαίων µονάδων σε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα 

 
ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

Μονοξείδιο 
του 
άνθρακα 
CO 

Άκαυστοι 
υδρογονάν- 
θρακες HC 

Οξείδια του 
Αζώτου 
NOX

Ενώσεις 
Μολύβδου 
Pd 

∆ιοξείδιο 
του Θείου 
SO2

Καπνός 
(Αιθάλη) 

Βενζίνη 100 100 100 100 - Αµελητέος 
Πετρέλαιο 8 50 50 - 100 100 
Υγραέριο 10 50 105 - - Αµελητέος 
 
Από το παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο είναι ένα 
αυτοκίνητο µε σχετικά καθαρά καυσαέρια. Γι’ αυτό η Πολιτεία προώθησε την εφαρµογή 
του στα ταξί στην Αττική όπου υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
5.3. Πλεονεκτήµατα υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων 
Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήµατα των υγραεριοκίνητων οχηµάτων έναντι των 
βενζινοκινητήρων είναι: 
 Η εύκολη ανάµιξη του υγραερίου µε τον αέρα χωρίς τα προβλήµατα του εξαερωτήρα 

(καρµπυρατέρ) των βενζινοµηχανών. 
 Η καύση του µίγµατος υγραερίου και αέρα γίνεται τελειότερα και γρηγορότερα. Από 
την καλή καύση που επιτυγχάνεται έχουµε σαν αποτέλεσµα λιγότερο µονοξείδιο του 
άνθρακα κατά 95%, λιγότερα οξείδια του αζώτου κατά 50%, ελάχιστη ποσότητα 
άκαυστων υδρογονανθράκων και µηδενική ποσότητα θείου. 
 Ο θόρυβος λειτουργίας των υγραεριοκίνητων µηχανών είναι µικρότερος. 
 Η συντήρηση και η αλλαγή λαδιών γίνεται µε πιο αραιούς ρυθµούς. 
 Το κόστος του υγραερίου είναι µικρότερο σε σχέση µε τη βενζίνη. 

 
5.4. Μειονεκτήµατα υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων 
Τα σπουδαιότερα µειονεκτήµατα είναι: 
 Η ανά χιλιόµετρο κατανάλωση υγραερίου είναι 5% έως 20% µεγαλύτερη της 
αντίστοιχης κατανάλωσης σε βενζίνη, διότι το ειδικό βάρος του υγραερίου είναι 
µικρότερο. 
 Το κόστος µετατροπής του βενζινοκινητήρα σε υγραεριοκινητήρα. 
 Ο χώρος αποσκευών µειώνεται µε την τοποθέτηση της δεξαµενής υγραερίου. 
 ∆εν υπάρχουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αρκετά πρατήρια διανοµής υγραερίου. 
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Υγραέριο (LPG)
Προπάνιο(Propane)

• Παραπροϊόν της διύλισης του πετρελαίου
    και της επεξεργασίας του φυσικού αερίου
• ∆ιπλού καυσίµου (προπάνιο ή υγραέριο)
• Το καύσιµο αποθηκεύεται υπό πίεση
• Μειωµένη ακτίνα δράσης

∆ιπλού καυσίµου προπάνιο     Μονού καυσίµου προπάνιο
2002 Ford F-150 Truck     2002  GM
Express Van
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Αιθανόλη-
Ethanol (E-85)

85 % Αιθανόλη - 15 % Βενζίνη
Παρασκευάζεται από φυσικά προϊόντα που περιέχουν υδατάνθρακες
Άχρωµο Υγρό
85% την απόσταση σε µίλια/gal
Ειδικές µηχανές, συχνά γίνεται προσαρµογή των υπαρχόντων
∆εν υπάρχει πρόσθετο κόστος

∆ιάφοροι τύποι οχηµάτων που χρησιµοποιούν αιθανόλη

2002 Ford Taurus, Explorer,Ranger
2002 Dodge mini vans
2002 GM Tahoe, Suburban, S-10, Yukon
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Φυσικό αέριο υπό πίεση (CNG)

Λαµβάνεται από εξόρυξη ή από βιοµάζα (CNG only)
Αποθηκεύεται  σε 3000 to 3600 psi
Ίδια χιλιοµετρική απόσταση µε τη βενζίνη
Ενός τύπου ή διπλού καυσίµου (CNG ή βενζίνη)
Μεγαλύτερα διαστήµατα αλλαγής λαδιών
Ακτίνα δράσης µικρότερης της βενζίνης
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Φυσικό αέριο υπό συµπίεση
Compressed Natural Gas (CNG)

∆ιάφοροι τύποι οχηµάτων

CNG Dedicated

Dual Fuel Vehicles

2002 Ford F-150
2002 GM Express Van, Silverado, Sierra, Cavalier

2002 Honda Civic
2002 Dodge Ram Vehicles
2002 Ford E-Series Vans
2002 Ford F-150
2002 Ford Crown Victoria
2002 Chevy Silverado
2002 GMC Sierra
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Φυσικό αέριο υπό συµπίεση
Compressed Natural Gas (CNG)

Λεωφορεία
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Φυσικό αέριο υπό συµπίεση
Compressed Natural Gas (CNG)

Λεωφορεία
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Φυσικό αέριο υπό συµπίεση
Compressed Natural Gas (CNG)

Φορτηγά

 73



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος κίνησης ανά 100 Miles
S-10 Pick-up Truck

0
1
2
3
4
5
6
7

Gasoline Ethanol Propane CNG Electric
Gasoline Mileage = 20
Gasoline Cost = $1.20
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Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Hybrid Electric Vehicles

Transmission

Power Unit
(motor/controller)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel

Auxiliary
Power Unit

Regenerative 
Brakes

Generator

Transmission

Power Unit
(motor/controller)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel

Auxiliary
Power Unit

Regenerative 
Brakes

Generator

Series HEV

Transmission

Power Unit
(motor/controller)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel Auxiliary

Power Unit

Regenerative 
Brakes

Transmission

Power Unit
(motor/controller)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel Auxiliary

Power Unit

Regenerative 
Brakes

Parallel HEV

Transmission

Power Unit
(motor/controller/generator)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel Auxiliary

Power Unit

Regenerative 
Brakes

Generator

Transmission

Power Unit
(motor/controller/generator)

Fuel
(batteries)

Auxiliary
Unit Fuel Auxiliary

Power Unit

Regenerative 
Brakes

Generator

Combination HEV
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Vehicle EV Supply
Equipment

Wiring in
garage or
carport

Electrical
service

Vehicle EV Supply
Equipment

Wiring in
garage or
carport

Electrical
service

∆ιάγραµµα τροφοδοσίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου
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Σύστηµα σύνδεσης  ηλεκτρικού αυτοκινήτου για
τροφοδοσία
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Hours to Fully Charge Battery
16
14
12
10
  8
  6
  4
  2
  0

Level 1         Level 2        Level 3

Note: Charge times can vary depending upon the type
 of battery, air temperature, and various factors.

IWC Standard Charging Levels

Σύγκριση  χρόνου φόρτισης σε τρία
επίπεδα
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Οφέλη από τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Ελάττωση κατανάλωσης πετρελαίου

Άνθρακας
56%

πετρέλαιο
2%

Φυσικό αέριο
9%

Υδροηλεκτρικά
11%

Πυρηνική ενέργεια
22%
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Σύγκριση εκποµπών
(grams/mile)

Βενζίνη

Αιθανόλη

Φυσικό αέριο CNG

Ηλεκτρικό

VOC CO NOx CO2

.114

.149

.022

.006

1.39

1.33

.364

.046

.22

.14

.187

.12

412

402

389

213

Οφέλη από τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Ελάττωση εκποµπών ρυπαντών
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∆ιάφοροι τύποι µικρών αυτοκινήτων

General Motors EV1

Chrysler EPIC
Out of Production
Until 2002

Honda EV Plus
Out of Production

Nissan Altra
Not Available

Toyota RAV 4
Leasing to current Customers

Ford Think City
Available 2002

Ford RangerChevy S-10
Out of Production
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Πολύ µικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Honda

Ford Think

GEMBombadier

Nissan

Toyota
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Ηλεκτρικά δίκυκλα
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Μεγάλα ηλεκτρικά οχήµατα
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Ηλεκτρικά οχήµατα διαφόρων χρήσεων
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Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Hybrid

Electric Vehicles

Toyota Prius
Available Now

Honda Insight
Available Now

Dodge ESX3
2004

Dodge Durango

Ford Prodigy
2003

GM Precept
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Πλεονεκτήµατα από τα
ηλεκτρικά υβριδικά οχήµατα

Ακτίνα δράσης µεγαλύτερη από ένα EV.

Μειωµένες εκποµπές ρύπων.

Η απόσταση σε µίλια/gal είναι βελτιωµένη.

Υπάρχει δυνατότητα µηδενικής εκποµπής ρύπων.
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Οι κυψελίδες καύσης
είναι:

Συστήµατα µετατροπής της ηλεκτροχηµικής
ενέργειας:

Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ,νερό και
θερµότητα από καύση του υδρογόνου µε
οξυγόνο
∆ύο έως τρεις φορές ποιο αποδοτικές από τις
µηχανές εσωτερικής καύσης
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Άνοδος (-)       Λευκόχρυσος . Στην άνοδο το
υδρογόνο µετατρέπεται σε ιόντα και αποδίδει
ηλεκτρόνια

Μεµβράνη:  Τα ιόντα υδρογόνου περνούν µέσα
από την µεµβράνη ενώ τα ηλεκτρόνια ρέουν
διαµέσου του εξωτερικού κυκλώµατος
παράγοντας ηλεκτρικό
Κάθοδος(+)  Λευκόχρυσος  . Τα ιόντα υδρογόνου
,το οξυγόνο και ηλεκτρόνια που φθάνουν από την
άνοδο συνδυάζονται και παράγουν  νερό.

Αρχή λειτουργίας των κυψελίδων καύσης

CathodeAnode

Exchange
membrane

Air entering
fuel cell

Water

Electric
motor

Hydrogen entering
fuel cell

CathodeAnode

Exchange
membrane

Air entering
fuel cell

Water

Electric
motor

Hydrogen entering
fuel cell
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Αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν 
κυψελίδες καύσης 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ballard Buses

Chrysler

GM Precept
Demo 2004

Ford Prodigy

GM Opel Zafira
Jeep

Αυτοκίνητα µε κυψελίδες καύσης
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Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
από τα αυτοκίνητα µε κυψελίδες καύσης 
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Εκποµπές GHG
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Το µέλλον των κυψελίδων καύσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 
Η µηχανή εσωτερικής καύσεως δεν είναι ικανή να καιει εντελώς όλο το καύσιµο στους 
κυλίνδρους της, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί. Όσο πιο ατελής είναι η 
διαδικασία καύσης, τόσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα επιβλαβών ουσιών που 
απελευθερώνονται µε τα καυσαέρια στην ατµόσφαιρα. 
Οπουδήποτε κι αν κοιτάξοµε στον κόσµο, σε διαφορετικές χώρες µε διαφορετικές 
νοµοθεσίες, απώτερος σκοπός είναι η µείωση της ρύπανσης. Όλες οι προσπάθειες να 
µειωθεί η εκποµπή ρύπων στοχεύουν να διασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση των 
ρύπων, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να επιτύχουν χαµηλότερη κατανάλωση 
καυσίµων σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας του οχήµατος και τέλος προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν µια οµαλή οδήγηση. Αυτοί οι στόχοι προφανώς έρχονται σε αντίθεση, 
και έτσι διαφορετικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων επιλέγουν διαφορετικές λύσεις. 
Όταν γίνεται τέλεια καύση ενός υδρογονάνθρακα, τα µόνα υποπροϊόντα είναι διοξείδιο 
του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O). Όµως συνέπεια της ατελούς καύσης, η µηχανή 
εσωτερικής καύσεως παράγει, εκτός από αβλαβείς ουσίες και άλλες ουσίες που 
ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, τουλάχιστον όταν συναντώνται σε υψηλές συγκεντρώσεις. 
Τα επιβλαβή υποπροϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου 1% των καυσαερίων που 
εκπέµπονται από τη µηχανή. 
 
 
 
 
 

 
 
            Σχήµα 28. 
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Μη τοξικά αέρια 
 
6.1. Άζωτο (Ν2) 
Εκτός από το ότι είναι το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουµε (79%), είναι 
επίσης χηµικά αδρανές (δεν µπορεί να αντιδράσει µε άλλα στοιχεία). Σε αυτήν την 
κατάσταση, βγαίνει από την εξάτµιση χωρίς να έχει υποστεί καµία απολύτως αλλαγή, 
εκτός από ένα µικρό ποσοστό το οποίο έχει µετατραπεί σε οξείδιο του αζώτου (ΝΟΧ), 
εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης που επικρατεί µέσα σε θάλαµο καύσεως. 
 
6.2. Οξυγόνο (Ο2) 
Το αέριο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει η καύση. Είναι το δεύτερο κύριο 
συστατικό του αέρα, σε ποσοστό περίπου 21%. Σε µια ιδανική αναλογία, δεν θα έµενε 
καθόλου οξυγόνο από την καύση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ήταν τέλεια. Καθώς 
αυτό δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ένα υπόλοιπο οξυγόνου στα καυσαέρια, περίπου 0.6%. 
Αν το µίγµα που χρησιµοποιείται είναι πολύ πλούσιο, τότε το επίπεδο του οξυγόνου 
µειώνεται, αλλά ποτέ δεν µηδενίζεται. Αντίθετα, εάν το µίγµα είναι φτωχό, η ποσότητα 
οξυγόνου στα καυσαέρια αυξάνεται σηµαντικά. 
 
6.3. Υδρατµοί (H2O) 
Όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, το νερό είναι ένα προϊόν της καύσης. Σε αυτό οφείλεται ο 
λευκός καπνός που βλέποµε να βγαίνει από την εξάτµιση, ιδίως τις κρύες µέρες. Οι 
ατµοί του νερού συµπυκνώνονται (ψύχονται) κατά µήκος της εξάτµισης καθώς η 
θερµοκρασία των καυσαερίων µειώνεται και σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά σταγονίδια 
νερού που βλέπουµε στην έξοδο των εξατµίσεων των αυτοκινήτων. 
 
6.4. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Όπως και οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει πάντοτε όταν γίνεται καύση. 
Αν και το αέριο αυτό δεν είναι τοξικό, είναι εµµέσως βλαβερό για την ατµόσφαιρα, όταν 
συναντάται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες της κανονικής. Όταν η ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα που υπάρχει στην ατµόσφαιρα είναι µεγαλύτερη από εκείνη που πρέπει, 
τα φυτά δεν µπορούν να την απορροφήσουν και να την µετατρέψουν σε οξυγόνο. Τότε 
η ισορροπία της φύσης διαταράσσεται, οδηγώντας στο περίφηµο ‘’φαινόµενο του 
θερµοκηπίου’’ δηλαδή στην άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη και σε διάφορες 
απρόβλεπτες κλιµατολογικές µεταβολές. 
 
Παρά το µακρύ αυτό κατάλογο, όλοι αυτοί οι ρύποι δεν βρίσκονται σε µεγάλες 
ποσότητες στα καυσαέρια έτσι ώστε να δηµιουργούν πρόβληµα ρύπανσης. 
Στην πραγµατικότητα για µόνο τέσσερις από αυτούς υπάρχουν περιορισµοί στη 
νοµοθεσία των ποσοστών που επιτρέπεται να εκπέµπονται από αυτοκίνητα. Αυτοί είναι: 
οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του 
αζώτου (ΝΧ) και τα στερεά σωµατίδια (µόνο για µηχανές ντίζελ). 
 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο Όζον, το οποίο, όταν βρίσκεται στα ανώτερα 
στρώµατα της ατµόσφαιρας, προστατεύει τη ζωή στη γη, φιλτράροντας τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες του ήλιου, αλλά όταν βρίσκεται στο επίπεδο εδάφους είναι βλαβερό, κάτι 
που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις αστικές περιοχές. Το όζον προκαλεί σοβαρούς 
ερεθισµούς και ευθύνεται για τα συµπτώµατα του αναπνευστικού συστήµατος και της 
όρασης που σχετίζονται µε τη ρύπανση. Καταστρέφει το εσωτερικό των πνευµόνων, 
επιδεινώνει τα αναπνευστικά προβλήµατα και γενικά κάνει τους ανθρώπους πιο 
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δεικτικούς σε αναπνευστικές µολύνσεις και επιπλοκές. Ιδιαίτερα τα παιδιά είναι ευάλωτα 
στα καταστρεπτικά αποτελέσµατα του όζοντος, καθώς και οι ενήλικες µε πνευµονικά 
προβλήµατα. Επίσης η παρουσία του όζοντος σε υψηλά επίπεδα εµποδίζει την 
ανάπτυξη των φυτών και µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµιές στα τροπικά 
δάση. 
Το όζον είναι µια µοριακή µορφή του οξυγόνου που αποτελείται από 3 άτοµα οξυγόνου 
συνδεδεµένα µεταξύ τους. ∆εν εκπέµπεται άµεσα από το αυτοκίνητο, αλλά σχηµατίζεται 
στην ατµόσφαιρα µετά από περίπλοκες χηµικές αντιδράσεις, σχετιζόµενες µε την 
ύπαρξη υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και ηλιακού φωτός. Η ταχύτητα µε την 
οποία γίνονται αυτές οι αντιδράσεις εξαρτάται από τη θερµοκρασία αλλά και από την 
ποσότητα του ηλιακού φωτός. Κατά συνέπεια, τα υψηλότερα επίπεδα παρουσίας 
όζοντος σηµειώνονται στα ζεστά, ηλιόλουστα, καλοκαιρινά πρωινά ή απογεύµατα. Οι 
υδρογονάνθρακες και τα οξείδια του αζώτου παράγονται µέσα από µια ποικιλία 
διαδικασιών που κατά την καύση, συµπεριλαµβανοµένων και διαφόρων βιοµηχανικών 
διαδικασιών, αλλά στις µεγάλες πόλεις τουλάχιστον το µισό αυτού του είδους της 
ρύπανσης, προέρχεται από εξατµίσεις µηχανών. 
 
6.5.Τοξικά αέρια 
Ο κατάλογος των βλαβερών ουσιών που υπάρχουν στα καυσαέρια είναι εξαιρετικά 
µακρύς, όπως είναι και η ποικιλία υδρογονανθράκων και πρόσθετων ουσιών που 
υπάρχουν στη βενζίνη. Υπάρχει επίσης µια ποικιλία σύνθετων (περίπλοκων) χηµικών 
αντιδράσεων οι οποίες πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε την καύση των 
υδρογονανθράκων. 
 
Υδρογονάνθρακες που δεν καίγονται 
 
• CνΗµ (παραφίνες, ολεφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). 
 
Υδρογονάνθρακες που  καίγονται µερικώς 
 
• CνΗµCHO (αλδεϊδες) 
 
• CνΗµCO (ακετόνες) 
 
• CνΗµCΟΟH (καρβοξύλιο) 
 
• CO (µονοξείδιο του άνθρακα) 
 
Προϊόντα της θερµικής διάσπασης του πετρελαίου και λοιπά παράγωγα 
 
• C2Η2 (ασετιλίνη) 
 
• C2Η4  (αιθυλένιο) 
 
• Η2 (υδρογόνο) 
 
• πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ 
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% Συνολικής ρύπανσης που    
προκαλείται από µέσα µεταφοράς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77%

Πηγή: EPA, 
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40%
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CO

xNO

VOC

Particulates

2CO

CO = Μονοξείδιο του άνθρακα  NOx = Οξείδια του αζώτου 
VOCs = Πτητικές οργανικές ενώσεις CO2 = ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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6.6. Προϊόντα της καύσης 
 
• από ατµοσφαιρικό άζωτο NO, NO2 (οξείδια του αζώτου) 
 
• από πρόσθετες ουσίες στα καύσιµα (οξείδια του µολύβδου κλπ) 
 
• από ακαθαρσίες στα καύσιµα (οξείδια του θείου) 
 
Εκτός από αυτά, µε την βοήθεια του ηλιακού φωτός παράγονται από τα καυσαέρια και 
τα ακόλουθα προϊόντα καύσης: 
• οργανικά υπεροξείδια 
 
• όζον κλπ. 
 
• Υπεροξείδια, ακετυλικά παράγωγα, νιτρώδη 
 
 
 
6.7. Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) 
 
Σαν άκαυστους υδρογονάνθρακες, θα πρέπει επίσης να θεωρήσουµε και εκείνους τους 
υδρογονάνθρακες που καίγονται µερικώς, όπως τα παράγωγα από τη διαδικασία 
θερµικής διάσπασης. 
Κανονικά οι υδρογονάνθρακες έχουν τη δική τους ιδιαίτερη οσµή. Με την παρουσία 
οξειδίων του αζώτου και ηλιακού φωτός σχηµατίζουν προϊόντα οξείδωσης τα οποία 
ενοχλούν τις βλεννώδεις µεµβράνες της µύτης. 
Κάποιοι από αυτούς τους υδρογονάνθρακες θεωρούνται καρκινογόνοι. 
 
Οι υδρογονάνθρακες παράγονται κυρίως από το άκαυστο καύσιµο που κολλάει στα 
τοιχώµατα του θαλάµου καύσεως. 
 
Το µίγµα αέρα - καυσίµου ψύχεται µερικά, εξαιτίας του µικρού διάκενου µεταξύ του 
κυλίνδρου και του εµβόλου µε αποτέλεσµα το µίγµα να µην είναι αρκετά θερµό, ώστε η 
φλόγα να φτάσει σε όλο το µίγµα και έτσι η καύση πραγµατοποιείται µόνο µέχρι κάποια 
απόσταση από τις επιφάνειες του κυλίνδρου και του εµβόλου. 
Η εκποµπή υδρογονανθράκων αυξάνεται εξίσου είτε όταν χρησιµοποιείται πλούσιο 
µείγµα, είτε φτωχό, γιατί η καύση δεν πραγµατοποιείται υπό ιδανικές συνθήκες και στις 
δυο περιπτώσεις. 
Ελάχιστο ποσό εκποµπής υδρογονανθράκων επιτυγχάνεται όταν το µίγµα είναι 
ελαφρώς φτωχό, οπότε υπάρχει περίσσεια οξυγόνου και βρίσκεται σε αρκετά υψηλή 
θερµοκρασία. 
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6.8.  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
 
Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωµο, άοσµο και αόρατο και είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνο εξαιτίας της υψηλής τοξικότητάς του. Μειώνει την ικανότητα του αίµατος να 
απορροφά οξυγόνο και βέβαια την ποσότητα του οξυγόνου στην κυκλοφορία του 
αίµατος. Συγκέντρωση µόνο 0.3 % µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα που 
αναπνέουµε είναι αρκετή για να προκαλέσει θάνατο µέσα σε περίπου 30 λεπτά. 
Υψηλότερη συγκέντρωση θα προκαλέσει λιποθυµία σε λιγότερο από ένα λεπτό. 
Αυτό το αέριο δηµιουργείται από υπερβολική ποσότητα βενζίνης στο µίγµα. Όταν το 
µίγµα γίνει πολύ πλούσιο, δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να σχηµατίσει CO2, οπότε 
σχηµατίζει CO, το οποίο απαιτεί λιγότερο οξυγόνο. Συγκεκριµένα στις 
πετρελαιοµηχανές που λειτουργούν πάντα µε φτωχό µίγµα, το ποσό του CO στα 
καυσαέριά τους είναι αµελητέο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 το CO 
εθεωρείτο κυρίαρχο πρόβληµα και ήταν η πρώτη ρυπογόνος ουσία που η εκποµπή της 
ρυθµίστηκε από σχετική νοµοθεσία της ΕΟΚ. 
 
6.9. Οξείδια του αζώτου (NOX) 
 
Το µονοξείδιο του αζώτου είναι επίσης άχρωµο, άοσµο και αόρατο. Με την παρουσία 
του οξυγόνου στον αέρα γρήγορα µεταβάλλεται σε διοξείδιο του αζώτου (NO2) το οποίο 
έχει χρώµα κόκκινο και έχει µια οξεία µυρωδιά η οποία ερεθίζει τα αναπνευστικά 
όργανα. Σε υψηλές δόσεις µπορεί να καταστρέψει την εσωτερική επιφάνεια των 
αναπνευστικών οργάνων. 
Όταν βρεθεί στην ατµόσφαιρα συνδυάζεται µε υδρατµούς για να σχηµατίσει όξινες 
ενώσεις οι οποίες µετατρέπονται στην φοβερή «όξινη βροχή », που σκοτώνει τα φυτά 
και κάνει το έδαφος τόσο όξινο, ώστε να είναι αδύνατη πλέον η βλάστηση. Το 
πρόβληµα αυτό εµφανίζεται εντονότερο στις περισσότερο βιοµηχανοποιηµένες χώρες 
παρά στις αναπτυσσόµενες. 
Τα οξείδια του αζώτου προκύπτουν ως αποτέλεσµα του συνδυασµού αζώτου και 
οξυγόνου υπό τις συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας που επικρατούν µέσα στο 
θάλαµο καύσης. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία και η πίεση, τόσο µεγαλύτερη 
ποσότητα ΝΟΧ παράγεται από τη µηχανή. Συνεπώς όσο αυξάνονται οι στροφές της 
µηχανής ή το φορτίο, αυξάνεται και η ποσότητα των οξειδίων αζώτου που παράγονται. 
Στις µηχανές ντίζελ εµφανίζονται λιγότερα οξείδια αζώτου από τις µηχανές βενζίνης. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το µίγµα αέρα/καυσίµου περιέχει λιγότερο καύσιµο. Εάν 
κοιτάξουµε σε τιµές όπου το µίγµα είναι εξίσου πλούσιο, η σχέση αέρα/καυσίµου είναι 
πιο σηµαντική εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών και πιέσεων. 
 
6.10. Στερεά Σωµατίδια 
Η ατελής καύση δηµιουργεί στερεά σωµατίδια µε τη µορφή στάχτης και καπνιάς 
(αιθάλης). Σε αυτοκίνητα µε µηχανές βενζίνης οι εκποµπές τέτοιων σωµατιδίων είναι 
ουσιαστικά αµελητέες, γι’ αυτό και η σχετική νοµοθεσία γι’ αυτού του είδους τη ρύπανση 
περιορίζεται στις µηχανές ντίζελ. 
Εάν, κατά τη διαδικασία της καύσης, δηµιουργηθούν περιοχές πλούσιου µίγµατος, όταν 
η θερµοκρασία και η πίεση είναι υψηλές και υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, η µοριακή 
αλυσίδα των υδρογονανθράκων µπορεί να σπάσει και να απελευθερώσει το υδρογόνο. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα δηµιουργηθούν υπόλοιπα άκαυστου άνθρακα. Κάτι τέτοιο µπορεί 
να συµβεί στη ροή του καυσίµου που έρχεται από το µπεκ (στην περίπτωση των 
µηχανών ντίζελ) ή στα καύσιµα που εναποθέτονται στα τοιχώµατα του θαλάµου 
καύσεως. Ευτυχώς, τα περισσότερα από αυτά τα σωµατίδια οξειδώνονται στη συνέχεια 
για να σχηµατίσουν διοξείδιο του άνθρακα, και έτσι δεν εµφανίζονται στα καυσαέρια. 
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Πίνακας 13. Η ΒΛΑΒΕΡΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΚΥΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

CO 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Βενζινοκίνητα      98% 
Πετρελαιοκίνητα    2% 
 
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    - 
 
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

• Εµποδίζει την εναλλαγή του οξυγόνου στο 
αίµα και προκαλεί δηλητηρίαση. Το 
ατµοσφαιρικό CO σε συγκεντρώσεις 30 – 40 
PPM ναρκώνει το νευρικό σύστηµα. Σε 
συγκεντρώσεις 500 PPM και πάνω, προκαλεί 
δυσκολία στη αναπνοή και πονοκεφάλους, 
όταν γίνονται κάποιες κινήσεις του σώµατος. 
Σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο. 

HC 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ     79% 
 
2. ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΧΡΗΣΗ 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΩΝ κ.λ.π. 21% 
 

• Βλάπτουν το αναπνευστικό σύστηµα. 

NOX 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ     77% 
 
 
 
 
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ κ.λ.π. 21% 
 
 

• Ερεθίζουν τα µάτια, τη µύτη και το φάρυγγα. 
Αν ο ερεθισµός είναι σοβαρός, προκαλούνται 
πονοκέφαλοι και προβλήµατα στους 
πνεύµονες. 

• Ατµοσφαιρικό ΝΟ2: Παράγει µία ερεθιστική 
µυρωδιά σε συγκεντρώσεις 3-5 PPM. 
Ερεθίζει τα µάτια και τη µύτη σε 
συγκεντρώσεις 10-30 PPM. Προκαλεί βήξιµο, 
πονοκεφάλους και ζαλάδα σε συγκεντρώσεις 
30-50 PPM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 
 
7.1. Συστήµατα ελέγχου εκποµπής ρύπων. 
Τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της εκποµπής ρύπων από το 
αυτοκίνητο εκτός από το σύστηµα καταλύτη είναι τα εξής: 

1. Το σύστηµα ελέγχου αναθυµιάσεων από το ρεζερβουάρ. 
2. Το σύστηµα ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (EGR) για τη µείωση των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ). 
3. Το σύστηµα θετικού εξαερισµού του στροφαλοθαλάµου (PCV) 

Σχήµα 29. Συνδεσµολογία και συστήµατα ελέγχου ρύπων. 
MAP = αισθητήρας υποπίεσης πολλαπλής εισαγωγής. 
FRP = ρυθµιστής πίεσης καυσίµου. 
PCV = βαλβίδα ελέγχου αναθυµιάσεων του στροφαλοθαλάµου. 
EGR = σύστηµα ανακυκλοφορίας καυσαερίων. 
PCSV = βαλβίδα ελέγχου αναθυµιάσεων του κυκλώµατος τροφοδοσίας. 
 
 
7.2. Σύστηµα ελέγχου αναθυµιάσεων ρεζερβουάρ 
Το σύστηµα ελέγχου αναθυµιάσεων του ρεζερβουάρ καυσίµου αποτελείται από το 
δοχείο ενεργού άνθρακα µε την ρυθµιστική βαλβίδα του και τις σωληνώσεις. 
Το δοχείο ενεργού άνθρακα EVAP περιέχει ενεργό άνθρακα σε µορφή κόκκων. 
Συνδέεται µε ένα σωληνάκι µε τη βαλβίδα ανατροπής του ρεζερβουάρ. Ένα άλλο 
σωληνάκι συνδέει το δοχείο ενεργού άνθρακα µε τη βαλβίδα καθαρισµού ή εξαερισµού 
του δοχείου. Από εκεί οι αναθυµιάσεις που έχουν παγιδευτεί στο δοχείο ενεργού 
άνθρακα οδηγούνται στους θαλάµους καύσης του κινητήρα για να καούν. Κάτω από 
ορισµένες συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα ανοίγει η βαλβίδα εξαερισµού του δοχείου 
ενεργού άνθρακα για να είναι δυνατή η διαφυγή των αναθυµιάσεων προς τους 
θαλάµους καύσης του κινητήρα. Οι ετήσιες αναθυµιάσεις από το ρεζερβουάρ καυσίµου 
ενός αυτοκινήτου είναι περίπου ίσες µε αυτές που εκπέµπονται από την εξάτµιση ενός 
καταλυτικού αυτοκινήτου στη διάρκεια ενός έτους. 
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 Σχήµα 30. Τοµή φίλτρου ενεργού άνθρακα µε βαλβίδα (ACC). 
 
Στο φίλτρο ενεργού άνθρακα υπάρχει η βαλβίδα εξαερισµού η οποία ενεργοποιείται 
(ανοίγει) από την υποπίεση που αναπτύσσεται στην πολλαπλή εισαγωγής. Όταν ανοίγει 
αυτή η βαλβίδα οι αναθυµιάσεις βενζίνης διοχετεύονται στην πολλαπλή εισαγωγής 
όπου αναµιγνύονται µε τον αναρροφούµενο αέρα. Η βαλβίδα εξαερισµού βρίσκεται 
εσωτερικά στο δοχείο ενεργού άνθρακα ή είναι τοποθετηµένη εξωτερικά στο χώρο του 
κινητήρα. Ένας άλλος τύπος βαλβίδας εξαερισµού είναι η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 
ελέγχου αναθυµιάσεων σύµφωνα µε τα φορτία του κινητήρα. Ο εγκέφαλος του 
συστήµατος ψεκασµού ενεργοποιεί τη βαλβίδα εξαερισµού του δοχείου στέλνοντας 
ρεύµα όταν ο κινητήρας λειτουργεί στις µεσαίες στροφές και κάτω από µεσαία φορτία. 
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί η βαλβίδα εξαερισµού του δοχείου ενεργού 
άνθρακα παραµένει κλειστή. Επίσης κατά την εκκίνηση η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 
εξαερισµού είναι κλειστή και ανοίγει όταν θερµανθεί ο κινητήρας. Όταν ανοίξει η βαλβίδα 
εξαερισµού του δοχείου ενεργού άνθρακα εµπλουτίζεται το καύσιµο µείγµα εξαιτίας των 
αναθυµιάσεων καυσίµου που εισρέουν στην πολλαπλή εισαγωγής. 
Για το λόγο αυτό ο εγκέφαλος του συστήµατος ψεκασµού µειώνει την ποσότητα του 
καυσίµου που ψεκάζεται ώστε να µην γίνει σχηµατισµός πολύ πλούσιου µείγµατος. 
Κατά τον ανεφοδιασµό µε καύσιµο η πίεση στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ γίνεται ίση 
µε την πίεση που επικρατεί στο περιβάλλον. Όταν κλείσει η τάπα του ρεζερβουάρ 
βενζίνης η δηµιουργία βενζίνης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσης µέσα στο 
ρεζερβουάρ. Για να µην παρατηρηθεί διαρροή των αναθυµιάσεων στο περιβάλλον η 
τάπα του ρεζερβουάρ διαθέτει µία βαλβίδα αντεπιστροφής. 
Κατά την λειτουργία του κινητήρα οι αναθυµιάσεις που έχουν συσσωρευτεί στο 
ρεζερβουάρ καυσίµου διαφεύγουν προς το δοχείο ενεργού άνθρακα όταν ανοίξει µία 
βαλβίδα που συνδέει το ρεζερβουάρ µε το δοχείο ενεργού άνθρακα. Εάν δηµιουργηθεί 
υποπίεση λόγω ψύξης του ρεζερβουάρ ή λόγω πτώσης της στάθµης του καυσίµου 
πρέπει να γίνει εισαγωγή αέρα από το περιβάλλον στο ρεζερβουάρ καυσίµου γιατί 
διαφορετικά αυτό θα παραµορφωθεί. Η εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον 
γίνεται µε το άνοιγµα µίας άλλης βαλβίδας µονής κατεύθυνσης. 
Σε ορισµένα αυτοκίνητα υπάρχει µια δίοδος βαλβίδα που επιτρέπει µέσω του σωλήνα 
εκπνοής να µπαίνει ή να βγαίνει αέρας στο ρεζερβουάρ. 
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Η βαλβίδα εξαερισµού του δοχείου ενεργού άνθρακα διαθέτει ένα διάφραγµα και ένα 
ρυθµιστή κενού. Η βαλβίδα ανοίγει µόνο όταν στην πολλαπλή εισαγωγής έχει 
αναπτυχθεί υποπίεση συγκεκριµένης τιµής. 

  Σχήµα 31. Είδη βαλβίδων εξαερισµού και η συνδεσµολογία τους. 
 
Ο ρυθµιστής κενού δέχεται υποπίεση από την πολλαπλή εισαγωγής. Στη σύνδεση για 
το σωληνάκι υπάρχει µια µικρή οπή ελέγχου µε την οποία η βαλβίδα ελέγχου 
αποσυνδέεται από την πίεση της πολλαπλής εισαγωγής. Η υποπίεση ασκείται στο 
µεταλλικό έλασµα της βαλβίδας που πιέζεται πάνω στην επίπεδη έδρα βαλβίδας µε τη 
δύναµη του ελατηρίου. Η υποπίεση µειώνεται µε την εισροή αέρα από το περιβάλλον. 
Στην περίπτωση αυτή η βαλβίδα παραµένει κλειστή γιατί δεν µπορεί να ανοίξει η έδρα 
της βαλβίδας. Όταν ο ρυθµιστής κενού ελέγχεται από τον εγκέφαλο του συστήµατος 
ψεκασµού και ενεργοποιείται µε ηλεκτρικούς παλµούς το µαγνητικό πεδίο του πηνίου 
αυξάνει τη δύναµη κλεισίµατος της βαλβίδας που έχει επίπεδη έδρα καθώς το σιδερένιο 
έλασµα της βαλβίδας έλκεται µαγνητικά. Έτσι δηµιουργείται υποπίεση που παράγει µία 
ελεγχόµενη δύναµη για το άνοιγµα της βαλβίδας στη µονάδα διαφράγµατος. 
 
7.3. Σύστηµα ανακυκλοφορίας καυσαερίων EGR 
Με την ανακυκλοφορία των καυσαερίων περιορίζεται κατά 30% η ποσότητα των 
οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ που παράγονται κατά την καύση όταν στους θαλάµους 
καύσης του κινητήρα επικρατούν υψηλές πιέσεις και θερµοκρασίες. Αυτό γίνεται µε τη 
µείωση της θερµοκρασίας που επικρατεί στους θαλάµους καύσης µε την 
ανακυκλοφορία µίας µικρής ποσότητας καυσαερίων στην πολλαπλή εισαγωγής. 
Η ροή των καυσαερίων προς την πολλαπλή εισαγωγής ελέγχεται από τη βαλβίδα 
επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) που βρίσκεται ενσωµατωµένη σε έναν αγωγό 
που συνδέει την πολλαπλή εξαγωγής µε την πολλαπλή εισαγωγής. 
Τα καυσαέρια διοχετεύονται στο θάλαµο καύσης. Με την εισαγωγή των σχετικά ψυχρών 
καυσαερίων (Τ = 600 0C) µειώνεται η θερµοκρασία στο θάλαµο καύσης και µε αυτό τον 
τρόπο ελαττώνονται τα οξείδια NOX. 
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 Σχήµα 32. Σύστηµα ανακύκλωσης καυσαερίων AGR. 
 
Η ανακυκλοφορία του καυσαερίου δεν εκτελείται όταν η πεταλούδα γκαζιού βρίσκεται 
στις ακραίες θέσεις δηλαδή στο ρελαντί ή όταν έχουµε υψηλά φορτία. Το σύστηµα 
ανακυκλοφορίας καυσαερίων ελέγχεται από τον εγκέφαλο του συστήµατος που 
ανοιγοκλείνει τη βαλβίδα ελέγχου EGR και κατά συνέπεια ελέγχει τη διέλευση των 
καυσαερίων προς την πολλαπλή εισαγωγής. Η βαλβίδα είναι ηλεκτροµαγνητική και 
ελέγχεται από τον εγκέφαλο του συστήµατος ψεκασµού. Ο εγκέφαλος µε τη βοήθεια 
των σηµάτων εισόδου από τους αισθητήρες υπολογίζει τις παραµέτρους του κινητήρα 
όπως π.χ. τον αριθµό στροφών και το φορτίο του κινητήρα. Το άνοιγµα της βαλβίδας 
εξαρτάται από το ρεύµα από το οποίο διαρρέεται το πηνίο της και ελέγχεται από το 
σήµα του εγκεφάλου. Ένα ελατήριο εξασφαλίζει τη δύναµη επαναφοράς που απαιτείται 
για να διατηρηθεί η βαλβίδα επιστροφής καυσαερίων κλειστή όταν αυτή δεν 
τροφοδοτείται µε ρεύµα. Οι βαλβίδες ελέγχου EGR λειτουργούν µε διάφραγµα και 
ελατήριο. Όταν στο διάφραγµα ασκείται υποπίεση από το άνοιγµα της πεταλούδας 
γκαζιού µετατοπίζεται κάθετα η κωνική βαλβίδα και το καυσαέριο διαφεύγει προς την 
πολλαπλή εισαγωγής. Μερικές βαλβίδες ελέγχου έχουν ένα θερµικό διακόπτη που 
αναγνωρίζει τη θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού της µηχανής και ενεργοποιεί τη 
βαλβίδα όταν ολοκληρωθεί η προθέρµανση του κινητήρα. Ο εγκέφαλος υπολογίζει την 
επιτρεπτή ποσότητα καυσαερίων προς ανακυκλοφορία µετά από επεξεργασία 
διαφόρων παραµέτρων και ενεργοποιεί ανάλογα τη βαλβίδα ελέγχου EGR µε 
ηλεκτρικούς παλµούς. Σε ορισµένες περιπτώσεις στη βαλβίδα ελέγχου EGR υπάρχει 
ενσωµατωµένος ένας αισθητήρας θερµοκρασίας (EGRT). Ο αισθητήρας (EGRT) 
χρησιµεύει στη παρακολούθηση και διάγνωση βλαβών στο σύστηµα. 
Εάν η θερµοκρασία της βαλβίδας ελέγχου EGR είναι πολύ µεγάλη η βαλβίδα είναι 
διαρκώς ανοιχτή. Ενώ στην περίπτωση που η θερµοκρασία της βαλβίδας ελέγχου EGR 
είναι πολύ χαµηλή η βαλβίδα δεν ανοίγει σωστά. Ο ρυθµιστής κενού του EGR βρίσκεται 
στον αγωγό υποπίεσης από την πολλαπλή εισαγωγής προς τη βαλβίδα EGR. Όταν ο 
ρυθµιστής κενού του EGR απενεργοποιείται η υποπίεση ενεργεί πάνω στο µεταλλικό 
έλασµα της βαλβίδας που πιέζει την έδρα της βαλβίδας µε τη δύναµη του ελατηρίου και 
η υποπίεση µειώνεται µε την είσοδο αέρα από το περιβάλλον. Ο αέρας περνάει µέσα 
από ένα φίλτρο στο πάνω περίβληµα του ρυθµιστή κενού. Η υποπίεση που εξακολουθεί 
να υπάρχει δεν επαρκεί για να ανοίξει τη βαλβίδα επανακυκλοφορίας των καυσαερίων.  
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 Σχήµα 33. Συνδεσµολογία συστήµατος επανακυκλοφορίας καυσαερίων. 
 
Όταν ο ρυθµιστής κενού ενεργοποιείται από τον εγκέφαλο το µαγνητικό πεδίο του 
πηνίου αυξάνει τη δύναµη κλεισίµατος της βαλβίδας µε την επίπεδη έδρα καθώς το 
σιδερένιο έλασµα της βαλβίδας έλκεται µαγνητικά. Αυτό επιτρέπει το σχηµατισµό 
υποπίεσης που ενεργεί πάνω στο διάφραγµα της βαλβίδας επανακυκλοφορίας 
καυσαερίων και το ανοίγει. Η υποπίεση στο ρυθµιστή κενού ελέγχεται µε τους 
µεταβλητούς παλµούς. 
 
7.4. Σύστηµα θετικού εξαερισµού στροφαλοθάλαµου PCV 
Μία ποσότητα αερίων από το θάλαµο καύσης διαφεύγει από τα ελατήρια προς το 
στροφαλοθάλαµο. Τα αέρια αυτά καθώς και οι ατµοί του λαδιού που δηµιουργούνται 
κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να αποµακρύνονται ώστε να µην δηµιουργηθεί 
µεγάλη εσωτερική πίεση στον στροφαλοθάλαµο του κινητήρα. Σκοπός του συστήµατος 
θετικού εξαερισµού του στροφαλοθαλάµου είναι η διοχέτευση των αναθυµιάσεων του 
στροφαλοθαλάµου στην πολλαπλή εισαγωγής. Οι αναθυµιάσεις από το 
στροφαλοθάλαµο περνούν µέσα από το διαχωριστή λαδιού και τη βαλβίδα υποπίεσης 
(PCV) στην πολλαπλή εισαγωγής. 
Παλαιότερα, όταν δεν εφαρµοζόταν το σύστηµα θετικού εξαερισµού του 
στροφαλοθαλάµου οι αναθυµιάσεις διέφευγαν στην ατµόσφαιρα. Έτσι υπήρχε ρύπανση 
του περιβάλλοντος µε άκαυστους υδρογονάνθρακες. Η θέση της βαλβίδας εξαερισµού 
του συστήµατος PCV είναι πάνω στο καπάκι των βαλβίδων. Είναι µονόδροµη και 
ανοίγει µόνο όταν η πίεση είναι θετική. Η βαλβίδα έχει ένα προφορτισµένο ελατήριο που 
ελέγχει το άνοιγµα της και εποµένως τη ροή των αναθυµιάσεων. Η εισαγωγή των 
αναθυµιάσεων γίνεται πριν από την πεταλούδα γκαζιού. Η βαλβίδα PCV ανοίγει µόνο 
µε την εφαρµογή υποπίεσης από την πολλαπλή εισαγωγής µόνο και µόνο όταν ανοίγει 
η πεταλούδα του γκαζιού. Σε άλλα συστήµατα ψεκασµού, αναρροφάτε αέρας στο 
στροφαλοθάλαµο στις µεσαίες στροφές και συµπαρασύρει τα αέρια που προωθούνται 
στην πολλαπλή εισαγωγής µέσω της βαλβίδας PCV η οποία βρίσκεται στο καπάκι του 
εκκεντροφόρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 
8. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 
Αν κοιτάξει κανείς κάτω από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο καταλυτικής τεχνολογίας θα 
διακρίνει εύκολα στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων δηλαδή στην εξάτµιση και σχετικά 
κοντά στην πολλαπλή εξαγωγής ένα ‘’καζανάκι’’ σαν αυτό του σιλανσιέ. Το καζανάκι 
αυτό είναι καλά µονωµένο προς τα επάνω ώστε να προστατεύεται το δάπεδο από 
υψηλές θερµοκρασίες και περιέχει τον καταλυτικό µετατροπέα που µειώνει τους ρύπους 
που περιέχονται στα καυσαέρια µε τη χρήση ενός καταλύτη. 

 Σχήµα 34. Καταλυτικός µετατροπέας αυτοκινήτου. 
 
8.1. Καταλυτικός Μετατροπέας 
Καταλύτης στη χηµεία από την οποία προέρχεται ο όρος, είναι ένα υλικό (µια ουσία) 
που µε την παρουσία του διευκολύνει και επιταχύνει µία αντίδραση χωρίς όµως να 
λαµβάνει µέρος στην ίδια την αντίδραση µε αποτέλεσµα να µη µεταβάλλονται η µάζα 
του και η σύστασή του. Οι καταλύτες µπορεί να είναι στοιχεία ή χηµικές ενώσεις. 
Υπάρχει και ένα ανέκδοτο σχετικά µε τον τρόπο που επιδρά ο καταλύτης: ‘’Μια οµάδα 
φαντάρων καθαρίζει το προαύλιο του στρατώνα. Όµως βαριούνται, κουβεντιάζουν, 
χαζεύουν και γενικά δεν προχωράει η δουλειά. Τότε βγαίνει στο µπαλκόνι ο στρατηγός 
και αµέσως όλοι πέφτουν στην δουλειά και το προαύλιο καθαρίζεται σε λίγα λεπτά. ‘’ 
Στο παράδειγµα ο στρατηγός δεν πήρε µέρος στον καθαρισµό όµως η παρουσία του 
ήταν σηµαντική για τη σύντοµη περάτωση της εργασίας. Η παρουσία του λέµε ήταν 
καταλυτικής σηµασίας για τη δουλειά. 
Καταλύτες βρίσκοµε παντού στην καθηµερινή µας ζωή. Καταλύτες υπάρχουν και στο 
σώµα µας χωρίς τους οποίους δεν θα µπορούσαµε να ζήσουµε όπως π.χ. η πτυελίνη 
µία ουσία που βρίσκεται στο σάλιο µας και διευκολύνει τη διάσπαση του αµύλου που 
τρώµε. 
Στα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας χρησιµοποιούµε τους καταλυτικούς µετατροπείς που 
συχνά ονοµάζονται χάριν συντοµίας ΄΄καταλύτες΄΄ προκειµένου να οξειδώσουµε δηλαδή 
να κάψουµε ολοκληρωτικά όσους υδρογονάνθρακες (καύσιµο) δεν πρόφτασαν να 
καούν µέσα στον χώρο καύσης των κυλίνδρων ή να µετατρέψουµε τα µονοξείδια του 
άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου (CO, NOX) σε αβλαβή αέρια. Προσπάθεια µας είναι 
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οι υδρογονάνθρακες που αποτελούν τη βενζίνη να καούν πλήρως, ώστε τα καυσαέρια 
που βγαίνουν από την εξάτµιση να είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O). 
Οι υψηλές στροφές λειτουργίας των σύγχρονων κινητήρων δεν αφήνουν τα 
απαιτούµενα χρονικά περιθώρια για µια τέλεια καύση. Έτσι µέσα στο λίγο χρόνο που 
διατίθεται και παρ ‘ όλα τα κατασκευαστικά µέτρα, µια µικρή ποσότητα βενζίνης 
(υδρογονανθράκων) δεν προφταίνει να καεί. Για τον ίδιο λόγο ο άνθρακας δεν βρίσκει 
µερικές φορές σύντοµα ένα δεύτερο άτοµο οξυγόνου για να ενωθεί και να ολοκληρώσει 
την καύση του και παραµένει ενωµένος µε ένα άτοµο οξυγόνου σχηµατίζοντας το 
δηλητηριώδες µονοξείδιο του άνθρακα CO. 
 
8.2. Οξειδωτικός Καταλύτης 
Τα δύο αυτά συστατικά των καυσαερίων δηλαδή οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες και το 
µονοξείδιο του άνθρακα οξειδώνονται µε τη χρήση ενός καταλύτη που στην περίπτωση 
αυτή είναι ή πλατίνα ή λευκόχρυσος (Pt) και ο οποίος βρίσκεται ενσωµατωµένος στην 
εξάτµιση του αυτοκινήτου. Όταν τα καυσαέρια έρθουν σε επαφή µε την πλατίνα 
ενώνονται µε το οξυγόνο το οποίο φροντίζοµε να υπάρχει κοντά τους. Η καύση 
ολοκληρώνεται και από την εξάτµιση βγαίνουν σε µεγάλο βαθµό αβλαβή καυσαέρια που 
αποτελούνται από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O). Ένας τέτοιος 
καταλυτικός µετατροπέας λέγεται οξειδωτικός καταλύτης. Εµφανίστηκε στην αρχή της 
καταλυτικής τεχνολογίας ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και συναντάται σε παλαιότερα αυτοκίνητα 
λόγω ορισµένων µειονεκτηµάτων του. 
Τα µειονεκτήµατά του είναι: 
1. Η αδυναµία του να επιδράσει σε ένα τρίτο βλαβερό αέριο, που περιέχουν τα 
καυσαέρια των αυτοκινήτων, τα οξείδια του αζώτου. 
2. Η ανάγκη να υπάρχει πρόσθετη παροχή αέρα στην περιοχή του καταλύτη για να 
µπορεί να ολοκληρωθεί η οξείδωση. Ο αέρας αυτός συνήθως στέλνεται στο κέλυφος 
του καταλυτικού µετατροπέα από µια ειδική αντλία αέρα. 
 
8.3. Τριοδικός Καταλύτης 
Στο χώρο καύσης ενός σύγχρονου βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα και στις 
συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας που επικρατούν, δηµιουργούνται ενώσεις 
του αζώτου µε το οξυγόνο, τα οξείδια του αζώτου. Οι ενώσεις αυτές είναι καρκινογόνες 
και ευθύνονται για τη δηµιουργία του ‘’νέφους’’ που καλύπτει σε ειδικές ατµοσφαιρικές 
συνθήκες τις µεγαλουπόλεις. Προσπάθεια των κατασκευαστών κινητήρων αµέσως µετά 
τον εντοπισµό του παραπάνω ρύπου ήταν η εξάλειψη αυτών των ενώσεων. Η εξάλειψη 
είναι σκόπιµο να γίνει µε την αφαίρεση του οξυγόνου από τις ενώσεις αυτές. Αυτό έχει 
το εξής πλεονέκτηµα: αν η αφαίρεση γίνει µέσα στο χώρο του οξειδωτικού καταλύτη, 
µας προσφέρεται ταυτόχρονα και το απαιτούµενο οξυγόνο που θα χρησιµοποιηθεί για 
την οξείδωση των άκαυστων υδρογονανθράκων και του µονοξειδίου του άνθρακα. 
Η αφαίρεση του οξυγόνου από τα οξείδια του αζώτου και γενικότερα η αφαίρεση του 
οξυγόνου από τις ενώσεις λέγεται αναγωγή και πραγµατοποιείται µε την παρουσία ενός 
καταλύτη από ρόδιο (Rh), ένα σπάνιο σχετικά χηµικό στοιχείο (µέταλλο). 
Εάν το µείγµα καυσίµου – βενζίνης είναι στοιχειοµετρικό, δηλαδή περιέχει ακριβώς τόσο 
αέρα όσος χρειάζεται για την καύση της συγκεκριµένης ποσότητας βενζίνης, τότε το 
οξυγόνο που αφαιρείται από το άζωτο είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να 
ολοκληρωθεί η οξείδωση των δύο άλλων ρύπων. 
Τρία λοιπόν ρυπογόνα αέρια µετατρέπονται µε τη χρήση ενός καταλυτικού µετατροπέα 
που περιέχει πλατίνα για τις οξειδωτικές αντιδράσεις και ρόδιο για την αναγωγή: οι 
άκαυτοι υδρογονάνθρακες, το µονοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου, τα 
οποία µπορεί να είναι NO, NO2 και άλλα. 
Καταλύτες αυτής της δοµής λέγονται τριοδικοί καταλύτες επειδή επενεργούν σε τρία 
αέρια. Παλαιότερα, ο αναγωγικός καταλύτης τοποθετιόταν πριν από τον οξειδωτικό 
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ώστε να προηγείται η αναγωγή και στη συνέχεια µε το οξυγόνο που απελευθερωνόταν 
να εξασφαλίζεται η οξείδωση. Σήµερα θεωρείται αποτελεσµατικότερη η ανάµειξη της 
πλατίνας µε το ρόδιο σε όλο το ενεργό µήκος του καταλυτικού µετατροπέα και η 
µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όλο και περισσότερο. 
Αν τεµαχίσουµε το κέλυφος ενός καταλυτικού µετατροπέα εντοπίζουµε ένα κεραµικό 
στοιχείο το οποίο διαπερνούν πολλά µικρά κανάλια µε τετραγωνική διατοµή, τον 
κεραµικό µονόλιθο. Το κεραµικό αυτό στοιχείο αποτελεί την επιφάνεια στην οποία 
ψεκάζονται οι καταλύτες. Στο εσωτερικό των καναλιών αυτών ψεκάζονται σε ένα 
ιδιαίτερα λεπτό στρώµα για λόγους εξοικονόµησης υλικού τα σπάνια και ακριβά αυτά 
µέταλλα που αποτελούν τα καταλυτικά στοιχεία δηλαδή η πλατίνα ή το ρόδιο. 

 Σχήµα 35. Αντιδράσεις αναγωγής και οξείδωσης. 
 
Με τα πολλά µικρά κανάλια επιτυγχάνεται η αύξηση της ενεργού επιφάνειας του 
καταλυτικού µετατροπέα. Μία σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση της ενεργού επιφάνειας 
του καταλύτη επιτυγχάνεται µε την επίστρωση στην επιφάνεια των καναλιών ενός 
στρώµατος αλουµίνας (οξείδιο του αλουµινίου Al2 O3). Η επίστρωση αυτή έχει το 
πλεονέκτηµα να συρρικνώνεται (ζαρώνει) και να αποκτά µε τον τρόπο αυτό µία πολύ 
µεγάλη επιφάνεια. Η επιφάνεια έχει µέγεθος 10-25 m2 ανά γραµµάριο και 
συµπεριφέρεται παρόµοια µε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου στη µεµβράνη που τον 
καλύπτει το φλοιό υπάρχουν ζάρες ή έλικες που έχουν σκοπό να αυξήσουν την 
επιφάνειά του. Η αύξηση που προκύπτει από το σύνολο των παραπάνω µέτρων είναι 
τόσο µεγάλη που σε ένα κέλυφος µε µήκος 35 περίπου εκατοστών του µέτρου 
επιτυγχάνεται ενεργός επιφάνεια στο µέγεθος ενός ή και δύο γηπέδων ποδοσφαίρου. 
Στη µεγάλη αυτή επιφάνεια ψεκάζεται ένα τόσο λεπτό στρώµα καταλυτικού υλικού σε 
µοριακό σχεδόν πάχος, που το συνολικό του βάρος δεν ξεπερνά συχνά τα 2.5 
γραµµάρια. Παρ’ όλα αυτά η αποτελεσµατικότητα του καταλυτικού µετατροπέα είναι 
εξασφαλισµένη γιατί αρκεί η ελάχιστη επαφή του καυσαερίου µε τον καταλύτη για να 
επιτευχθεί η οξείδωση ή η αναγωγή. Τα σπάνια και ακριβά ευγενή µέταλλα που 
χρησιµοποιούνται στους καταλυτικούς µετατροπείς έχουν οδηγήσει στην περισυλλογή 
και ανάκτηση (ανακύκλωση) της πλατίνας και του ροδίου. Οι διαδικασίες είναι δύσκολες 
και πολυδάπανες λόγω των πολύ µικρών ποσοτήτων και της δοµής των καταλυτικών 
µετατροπέων, αλλά απαραίτητες στα πλαίσια των γενικότερων προσπαθειών που 
γίνονται για τη χρήση ανακυκλώσιµων υλικών. Ένα άλλο ευγενές µέταλλο που 
χρησιµοποιείται αντί της πλατίνας ως οξειδωτικός καταλύτης είναι το παλλάδιο (Pd). 
Γίνονται επίσης προσπάθειες για τη χρησιµοποίηση άλλων λιγότερο ακριβών 
καταλυτών π.χ. οξειδίων του χαλκού αντί των ευγενών µετάλλων, για τους καταλυτικούς 
µετατροπείς. Οι δοκιµές είναι πού ενθαρρυντικές µε µόνο πρόβληµα την ευαισθησία 
τους σε καύσιµα που περιέχουν θείο. 
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8.4. Κατασκευαστικά ∆εδοµένα 
Κατασκευαστικά οι καταλυτικοί µετατροπείς διαχωρίζονται σε διπλής ή µονής κλίνης και 
σε κεραµικούς ή µεταλλικούς. Στους καταλύτες διπλής κλίνης ο αναγωγικός και ο 
οξειδωτικός καταλύτης είναι χωρισµένοι µεταξύ τους. Το ρόδιο δηλαδή και η πλατίνα 
βρίσκονται σε διαφορετικά κεραµικά στοιχεία, που αν και είναι τοποθετηµένα µέσα στο 
ίδιο κέλυφος απέχουν µεταξύ τους και συγκρατιούνται στην δεδοµένη απόσταση από 
µία εγκάρσια εσοχή που υπάρχει σε αυτό. Οι κεραµικοί µονόλιθοι έχουν γύρω στα 240 
κανάλια ανά τετραγωνική ίντσα και πάχος τοιχωµάτων αρχικά 0,30 χιλ. που στην 
πορεία της εξέλιξής τους έχει µειωθεί έως τα 0,15 χιλ. ώστε να περιοριστεί η αντίθλιψη 
δηλαδή η αντίσταση στη διέλευση των καυσαερίων. 
Επειδή το κεραµικό υλικό είναι ευαίσθητο στα κτυπήµατα, υπάρχει µεταξύ του κελύφους 
και του κεραµικού µονόλιθου ένα ελαστικό υλικό. Συνήθως είναι ένα συρµάτινο πλέγµα 
ή µια ψάθα από κεραµικές ίνες ή ρητίνη µε αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες. Το 
προστατευτικό αυτό στρώµα απορροφά και τις διαφορετικές συστολές και διαστολές 
µεταξύ του κεραµικού υλικού και του µεταλλικού περιβλήµατος. Οι µεταλλικοί καταλύτες 
είναι δαπανηρότερες κατασκευές που παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε 
σύγκριση µε τους κεραµικούς µονόλιθους και χρησιµοποιούνται σε ακριβά συνήθως 
αυτοκίνητα. Υπερτερούν των κεραµικών λόγω της δεκαπλάσιας θερµοαγωγιµότητάς 
τους στην αποβολή υψηλών θερµοκρασιών, στους µικρότερους χρόνους 
προθέρµανσης, στην ψυχρή εκκίνηση και δεν είναι ευαίσθητοι σε τυχόν κτυπήµατα. 
Αποτελούνται στο σύνολό τους από µεταλλικό υλικό. Τα διαµήκη κανάλια είναι 
τριγωνικής διατοµής και διαµορφώνονται από µια κυµατοειδή λαµαρίνα που είναι 
τυλιγµένη οµοκεντρικά. Τα τοιχώµατα των καναλιών έχουν πάχος µόλις 0,.07 έως και 
0,04 χιλ. ώστε να παρουσιάζουν τη µικρότερη δυνατή αντίθλιψη. Στα µεταλλικά αυτά 
κανάλια ψεκάζεται η αλουµίνα και το καταλυτικό υλικό, όµοια όπως και στους 
κεραµικούς καταλύτες. 
 
8.5. Θερµοκρασία Λειτουργίας 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οξείδωση και την αναγωγή, πέραν της παρουσίας των 
καταλυτών, είναι η σωστή θερµοκρασία λειτουργίας, που για τους περισσότερους από 
τους καταλύτες είναι υψηλότερη από 250 0C. Κατά την εκκίνηση εποµένως µε κρύο 
κινητήρα, ο καταλύτης δεν είναι ενεργός, έως ότου ο κινητήρας και στην συνέχεια ο ίδιος 
ο καταλύτης αποκτήσουν τη θερµοκρασία λειτουργίας τους. 
Για να περιοριστεί η χρονική διάρκεια της απαιτούµενης προθέρµανσης 
χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι: 

1. Η προθέρµανση. Επιτυγχάνεται µε µια ηλεκτρική αντίσταση, η οποία 
ενεργοποιείται από τον κεντρικό εγκέφαλο (ECU) που είναι ενήµερος για τις 
θερµοκρασίες του κινητήρα και του περιβάλλοντος και κλείνει ή ανοίγει το 
συγκεκριµένο κύκλωµα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συνήθως σε ακριβά 
αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού. Το µειονέκτηµά της είναι το µεγάλο κόστος της 
κατασκευής και η απαίτηση ηλεκτρονικής ρύθµισης. 

2. Η τοποθέτηση του καταλυτικού µετατροπέα κοντά στην πολλαπλή εξαγωγής. Με 
τον τρόπο αυτό τα καυσαέρια φθάνουν στον καταλύτη σχετικά ζεστά και τον 
θερµαίνουν σύντοµα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα µικρού 
κυβισµού. Το µειονέκτηµά της είναι ότι ο καταλύτης µπορεί να υπερθερµανθεί 
όταν το όχηµα κινείται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε υψηλές ταχύτητες. 

3. Σε αυτοκίνητα πολλαπλού ψεκασµού – που δεν έχουν προβλήµατα 
εµπλουτισµού του µείγµατος λόγω εναπόθεσης καυσίµου στην κρύα πολλαπλή 
εξαγωγής αµέσως µετά την εκκίνηση µε κρύο κινητήρα – ο κεντρικός εγκέφαλος 
πτωχαίνει σηµαντικά το µείγµα αυξάνοντας έτσι τη θερµοκρασία στους 
κυλίνδρους και συνεπώς στα καυσαέρια. Με τη µέθοδο αυτή ο χρόνος 
προθέρµανσης µειώνεται σηµαντικά. 

 111



Οι µεταλλικοί καταλύτες λόγω της µικρής τους θερµοχωρητικότητας 
προθερµαίνονται γρηγορότερα από τους κεραµικούς, αποβάλλουν πιο εύκολα τη 
θερµότητα και δεν κινδυνεύουν από τη διαρκή λειτουργία του αυτοκινήτου µε υψηλές 
ταχύτητες, ακόµα και αν βρίσκονται κοντά στον κινητήρα (π.χ. PORSCHE). 
 
8.6. Ρυθµιζόµενα και µη ρυθµιζόµενα συστήµατα αντιρρύπανσης. 
Ο τριοδικός καταλύτης για να είναι απολύτως αποτελεσµατικός, ακόµα και χωρίς 
πρόσθετη προσαγωγή αέρα, πρέπει να συνεργάζεται µε κινητήρες που 
εξασφαλίζουν στοιχειοµετρική αναλογία µείγµατος αέρα-καυσίµου. Στη 
στοιχειοµετρική αναλογία µείγµατος το εκάστοτε βάρος (µάζα) της βενζίνης 
αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο βάρος (µάζα) αέρα, το οποίο προκύπτει από τις 
χηµικές αντιδράσεις οξείδωσης, δηλαδή ταχείας καύσης. Η αναλογία (αγγλικά AFR = 
air fuel ratio) διαφέρει για τα διάφορα καύσιµα ανάλογα µε τους είδους των 
υδρογονανθράκων από τους οποίους αυτά αποτελούνται. Συνηθίζεται όµως να 
χρησιµοποιείται για απλούστευση ένα µέσος όρος, που και αυτός διαφέρει λίγο από 
το χηµικό τύπο, λόγω της ύπαρξης και µικρών ποσοτήτων αλκοόλης (που περιέχει 
οξυγόνο) στα καύσιµα των αυτοκινήτων. Ο µέσος όρος αυτός είναι 14,7 kg αέρα 
προς 1 kg βενζίνης. ∆ηλαδή 14,7 µέρη αέρα αντιδρούν (καινε ή οξειδώνουν) ένα 
µέρος βενζίνης µετρούµενα πάντοτε σε βάρος, ώστε να µην επηρεάζεται η 
στοιχειοµετρία από τις εναλλαγές της θερµοκρασίας και της πίεσης που 
µεταβάλλουν τον όγκο του αέρα. Η αναλογία AFR σε έναν κινητήρα µπορεί να 
αποκλίνει από τη θεωρητική στοιχειοµετρική αναλογία αέρα-βενζίνης. Η διαφορά, 
που προκύπτει από την πραγµατική αναλογία του µείγµατος σε σύγκριση µε τη 
στοιχειοµετρική, ονοµάζεται συντελεστής ‘’λ’’ και εκφράζεται µε ένα κλάσµα ως το 
πηλίκο της αναλογίας του υπάρχοντος µείγµατος ως προς αυτήν που απαιτείται για 
την τέλεια καύση: 
λ= προσδιδόµενη µάζα αέρα : στοιχειοµετρικά απαιτούµενη µάζα αέρα 
Για να επιτύχουµε τη στοιχειοµετρική αναλογία του µείγµατος σε κάθε φάση της 
λειτουργίας ενός κινητήρα χρησιµοποιήθηκαν διάφορες κατασκευές. Σε όλες τις 
εναλλακτικές λύσεις το µείγµα ρυθµίζεται αδιάκοπα µετά από συνεχείς µετρήσεις 
ενός αισθητήρα, του αισθητήρα ‘’λ’’. Στους παλαιότερους προ καταλυτικής 
τεχνολογίας κινητήρες µε καρµπυρατέρ, η ρύθµιση του µείγµατος γινόταν αρχικά 
από τον κατασκευαστή και απαιτούσε σποραδικά µόνο ρυθµίσεις κατά τα service, αν 
κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Αργότερα στις αρχές της εφαρµογής ρυθµιζόµενων 
συστηµάτων, χρησιµοποιήθηκαν καρµπυρατέρ µε ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενο µείγµα. 
Η ρύθµιση σε αυτά γίνεται µέσω ενός βηµατικού ηλεκτρικού µοτέρ που ρυθµίζεται 
από την ηλεκτρονική κεντρική µονάδα. Το βηµατικό µοτέρ ανοίγει ή κλείνει την 
πεταλούδα του αέρα (τσοκ αέρα) εµπλουτίζοντας ή πτωχαίνοντας έτσι το µείγµα, 
ενώ σε άλλες κατασκευές επεµβαίνει για τον ίδιο σκοπό σε µια βαλβίδα παροχής 
προσθέτου αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής κάτω από την πεταλούδα γκαζιού. Τα 
συστήµατα αυτά αποδείχτηκαν πολύπλοκα και δύσκολα στις απαιτούµενες 
ρυθµίσεις τους και σύντοµα αντικαταστάθηκαν από πού απλούστερα συστήµατα 
ψεκασµού. 
Σήµερα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σχεδόν συστήµατα µονού ή πολλαπλού 
ψεκασµού που ρυθµίζονται από τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους τις λεγόµενες 
κεντρικές µονάδες ελέγχου του κινητήρα (ECU). 
Οι κεντρικές ηλεκτρονικές µονάδες προκειµένου να ρυθµίσουν το µείγµα χρειάζονται 
µία συνεχή πληροφόρηση σχετικά µε τη σύστασή του. Πρέπει να γνωρίζουν κάθε 
στιγµή αν το µείγµα είναι το πλούσιο ή φτωχό και να το ρυθµίσουν στη 
στοιχειοµετρική αναλογία που είναι 14,7 µέρη αέρα για ένα µέρος βενζίνης ( σε µάζα 
πάντοτε) δηλαδή λ=1. Η πληροφόρηση αυτή δίδεται στην κεντρική µονάδα ελέγχου 
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του κινητήρα (ECU) από έναν ειδικής κατασκευής αισθητήρα τον αισθητήρα ‘’λ’’ ή 
λήπτη ‘’λ’’. 
Ο αισθητήρας ‘’λ’’ µετρά συνεχώς το οξυγόνο που περιέχεται ακόµα στα καυσαέρια, 
όπως αυτά βγαίνουν από την πολλαπλή εξαγωγής. Όταν το οξυγόνο είναι λίγο 
σηµαίνει ότι το µείγµα κατά την καύση ήταν πλούσιο σε βενζίνη και καταναλώθηκε 
όλο σχεδόν το οξυγόνο του αέρα που εισήλθε µαζί του στους κυλίνδρους. Όταν το 
οξυγόνο στην πολλαπλή εξαγωγής είναι πολύ τότε το µείγµα ήταν φτωχό σε βενζίνη, 
περιείχε δηλαδή περισσότερο αέρα από ότι απαιτούσε η χηµική αντίδραση µε 
συνέπεια να περισσέψει µεγάλη ποσότητα οξυγόνου µετά την καύση. Ο αισθητήρας 
‘’λ’’ βιδώνεται στο σωλήνα της εξάτµισης µετά την πολλαπλή εξαγωγής και πριν από 
τον καταλύτη. 

  Σχήµα 36. Αισθητήρας ΄΄λ΄΄. 
Αποτελείται από ένα κυλινδρικό κεραµικό υλικό το εσωτερικό του οποίου έρχεται σε 
επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. Η εξωτερική του πλευρά που βρίσκεται µέσα στην 
εξάτµιση προστατεύεται από ένα µεταλλικό περίβληµα µε τρύπες µέσα από τις 
οποίες εισέρχεται το καυσαέριο. Ο αισθητήρας µετράει τη διαφορά σε περιεκτικότητα 
οξυγόνου που υπάρχει µεταξύ της εσωτερικής πλευράς του, όπου υπάρχει 
ατµοσφαιρικός αέρας και της εξωτερικής του πλευράς, η οποία έρχεται σε επαφή µε 
τα καυσαέρια της εξάτµισης. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά σε περιεκτικότητα 
οξυγόνου των δύο πλευρών, τόσο πλουσιότερο είναι το µείγµα. Οι διαπιστώσεις του 
λήπτη ‘’λ’’ εκφράζονται σε VOLT (V) µε τιµές από 0 (φτωχό µείγµα) έως 1 V 
(πλούσιο µείγµα) και µεταφέρονται ως τιµές ηλεκτρικής τάσης στην κεντρική µονάδα 
ελέγχου του κινητήρα (ECU) που ρυθµίζει ανάλογα το µείγµα. Αν λοιπόν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη φτωχού µείγµατος, η κεντρική µονάδα ελέγχου του κινητήρα 
(ECU) εµπλουτίζει το µείγµα. Αν ο εµπλουτισµός είναι µεγαλύτερος από ότι θα 
έπρεπε, η µονάδα φτωχαίνει το µείγµα κοκ. Οι συνεχείς αυτές ρυθµίσεις εκφράζονται 
σχηµατικά µε τον κύκλο ρύθµισης. 
Ο αισθητήρας ‘’λ’’ λειτουργεί σε θερµοκρασίες άνω των 250 0C, απαιτείται δηλαδή 
προθέρµανση του κινητήρα για να αρχίσει η αντιρρυπαντική λειτουργία του. Για να 
περιοριστεί ο ανενεργός χρόνος, πολλοί αισθητήρες περιέχουν µία θερµαντική 
ηλεκτρική αντίσταση. Οι αισθητήρες αυτοί διακρίνονται από τα τρία ή τέσσερα 
ηλεκτρικά καλώδια που έχουν, σε αντίθεση µε τους µη θερµαινόµενους που έχουν 
µόνο ένα ή δύο. Το δεύτερο και το τέταρτο καλώδιο χρησιµοποιούνται µερικές φορές 
ως γείωση για ασφαλέστερη λειτουργία του λήπτη ‘’λ’’, επειδή οι µεταλλικές 
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επιφάνειες που βρίσκονται τόσο κοντά στην πολλαπλή µε τα καυτά καυσαέρια, 
οξειδώνονται εύκολα και δεν εξασφαλίζεται η ηλεκτρική επαφή ιδιαίτερα όταν η τάση 
είναι µικρότερη από 1 Volt. Ένας άλλος τρόπος για να επιταχυνθεί η προθέρµανση 
του λήπτη ‘’λ’’ είναι να λειτουργεί ο κινητήρας για ένα διάστηµα, µετά την κρύα 
εκκίνηση, µε πολύ φτωχό µείγµα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η θερµοκρασία 
στους κυλίνδρους και στα καυσαέρια ώστε να θερµαίνεται σύντοµα ο λήπτης ‘’λ’’ 
 
8.7. Κίνδυνοι καταστροφής του καταλύτη ενός οχήµατος. 
∆ύο είναι οι µεγαλύτεροι εχθροί του καταλύτη ενός οχήµατος: ο µόλυβδος και το 
άκαυστο µείγµα αέρα-καυσίµου. Ο µόλυβδος (και µερικές άλλες ενώσεις ή ουσίες) 
επικάθεται στις καταλυτικές ουσίες την πλατίνα, το ρόδιο κ.λπ. και τις καλύπτει, 
οπότε ο καταλύτης απενεργοποιείται. Η επικάλυψη αυτή γίνεται σταδιακά και 
προσθετικά, έτσι ώστε κάθε φορά που εισχωρούν µολυβδούχες ενώσεις στον 
καταλύτη να απενεργοποιούν ένα µέρος του, έως ότου τελικά αχρηστευτεί 
ολοσχερώς. ∆υνατότητα αποµάκρυνσης του µολύβδου από τον καταλυτικό 
µετατροπέα δεν υπάρχει. 
Η δεύτερη αιτία καταστροφής του καταλύτη προέρχεται από τις υψηλές 
θερµοκρασίες που δηµιουργούνται σε αυτόν, όταν άκαυτο µείγµα αέρα-καυσίµου 
φθάνει ως τον καταλύτη. Με τις υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας που επικρατούν 
σε αυτόν το µείγµα καίγεται εκεί και αυξάνει σηµαντικά τη θερµοκρασία του, που 
όταν υπερβεί τους 1100 – 1200 0C επιφέρει το λιώσιµο του καταλύτη. Αρχικά 
ρευστοποιείται η αλουµίνα µε αποτέλεσµα να επιπεδώνονται οι ανωµαλίες στις 
οποίες οφείλεται η σηµαντική αύξηση της επιφάνειάς της. Στη συνέχεια ο κεραµικός 
µονόλιθος λιώνει και γίνεται µία άµορφη µάζα, η οποία αποβάλλεται από την 
εξάτµιση (σε υψηλές ταχύτητες) ή καταρρέει και φράζει εντελώς την έξοδο των 
καυσαερίων (εάν σβήσει ο κινητήρας), οπότε η µηχανή δεν παίρνει πλέον εµπρός. 
Αντίθετα µε το άκαυτο µείγµα, ένα πλούσιο µείγµα (λ < 1) δεν είναι επικίνδυνο για 
τον καταλυτικό µετατροπέα, διότι δεν υπάρχει επάρκεια οξυγόνου ώστε να καεί στο 
εσωτερικό του καταλύτη όσο µείγµα δεν κάηκε στους κυλίνδρους. Περισσότερο 
επικίνδυνα είναι τα φτωχά µείγµατα (λ > 1), διότι µε αυτά οι θερµοκρασίες 
λειτουργίας του κινητήρα είναι υψηλές. Τα ιδιαιτέρως φτωχά µείγµατα δεν είναι 
πάντοτε αναφλέξιµα και εκτός των άλλων, το άκαυστο µείγµα καταλήγει στον 
καταλύτη ο οποίος πλέον κινδυνεύει να καταστραφεί. Οι κίνδυνοι εποµένως που θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή του καταλυτικού µετατροπέα ενός 
αυτοκινήτου είναι: 
1. Κακή λειτουργία της ανάφλεξης (χαλασµένα µπουζί, ελαττωµατικά 
µπουζοκαλώδια, ‘’µικροδιακοπές’’ στη λειτουργία του κινητήρα κ.λ.π.) από την οποία 
άκαυστο µείγµα καταλήγει στον καταλύτη. 
2. Παρατεταµένη ρυµούλκηση µε ζεστό κινητήρα στην προσπάθεια να εκκινήσουµε 
ένα όχηµα, που παρουσιάζει βλάβη ή είναι κακοσυντηρηµένο. 
3. Χρήση µολυβδούχων καυσίµων. 
4. Εξωτερικά κτυπήµατα στο κέλυφος του καταλύτη (από πέτρες κ.λ.π.) που 
οδηγούν στο σπάσιµο του κεραµικού µονόλιθου. 
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8.8. ∆ιάρκεια ζωής καταλύτη. 
Τα καταλυτικά υλικά πλατίνα ρόδιο κ.λ.π. δεν αναλώνονται, αφού δεν παίρνουν 
µέρος στης χηµικές αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής, αλλά απλώς τις 
διευκολύνουν µε την παρουσία τους. Ένας καταλυτικός µετατροπέας εποµένως δεν 
υπόκειται σε φθορά ή γήρανση από τη λειτουργία του. Η ύπαρξη όµως µικρών 
ποσοτήτων µολυβδούχων ενώσεων ακόµα και στην αµόλυβδη βενζίνη, τα 
κατάλοιπα λαδιών από τη λειτουργία του κινητήρα που επικάθονται ή καίγονται στα 
κανάλια του καταλύτη, ακόµα και µολυβδούχα καυσαέρια από την εξάτµιση 
προπορευόµενων µη καταλυτικών αυτοκινήτων που εισέρχονται µε τον αέρα στον 
καταλυτικό κινητήρα, απενεργοποιούν µε την πάροδο του χρόνου τον καταλύτη ενός 
οχήµατος, ακόµα και αν ο οδηγός του προσέχει υποδειγµατικά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
Η διάρκεια ζωής ενός καταλύτη αυτοκινήτου δεν είναι συνεπώς συγκεκριµένη, αλλά 
εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας του οχήµατος και κυµαίνεται από 80.000 
χιλιόµετρα µέχρι και το όριο ζωής του οχήµατος. 
 
8.9. Retrofit. 
Με τη λέξη αυτή προσδιορίζουµε την εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός καταλυτικού 
µετατροπέα σε έναν κινητήρα ‘’παλαιάς’’ συµβατικής τεχνολογίας. Στους κινητήρες 
παλαιάς τεχνολογίας δεν υπάρχει συνήθως πρόβλεψη για τοποθέτηση καταλύτη. 
Πρέπει συνεπώς να καθορισθεί: 

• Η θέση του καταλύτη διότι εκτός από την επάρκεια χώρου σηµαντική είναι και 
η απόσταση από την πολλαπλή εξαγωγής. Πολύ κοντά σε αυτή σηµαίνει 
επικίνδυνα υψηλές θερµοκρασίες σε παρατεταµένη κίνηση του οχήµατος µε 
µεγάλες ταχύτητες. Μακριά από αυτή σηµαίνει µεγάλο απαιτούµενο χρόνο 
προκειµένου να φθάσει η θερµοκρασία του καταλύτη στα όρια της 
λειτουργίας του (250 – 300 0C) κατά την ψυχρή εκκίνηση. 

• Το µέγεθος του καταλύτη ώστε να ανταποκρίνεται στον κυβισµό και τις 
στροφές του κινητήρα, δηλαδή στην ποσότητα των καυσαερίων τα οποία 
πρέπει αυτός να επεξεργαστεί. 

 
Τέλος πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του κινητήρα, ώστε να 
αποφευχθούν διακοπές στην ανάφλεξη. Προβληµατικά µπουζί, µπουζοκαλώδια, 
πλατίνες κ.λ.π., κακός χρονισµός και άλλες βλάβες, δηµιουργούν συνθήκες που 
ευνοούν την είσοδο άκαυτου µείγµατος στον καταλύτη και επιταχύνουν την καταστροφή 
του. Εκ των υστέρων, τοποθετούνται οξειδωτικοί ή τριοδικοί καταλύτες, ενώ δύσκολα 
µπορούν να συνοδεύονται από συστήµατα ρύθµισης, µέσω αισθητήρα λ, αν δεν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το εργοστάσιο. 
Η εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός καταλύτη χωρίς ρύθµιση λάµδα, έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων σε ποσοστό περίπου 50%, ενώ η 
τοποθέτηση ενός τριοδικού καταλύτη µε ρύθµιση µέσω αισθητήρα λάµδα, µειώνει τους 
ρύπους κατά 90% περίπου. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
   9. Κανονισµοί εκποµπής 
 
  9.1. Μέθοδοι ελέγχου εκποµπής  
Ο αποτελεσµατικός περιορισµός των ρυπογόνων εκποµπών από τα επιβατηγά 
οχήµατα, κατέστη υποχρεωτικός για πρώτη φορά το 1968 στις Η.Π.Α., στην πολιτεία 
της Καλιφόρνια. Σήµερα ο έλεγχος των εκποµπών απαιτείται για την έγκριση του 
είδους των νέων οχηµάτων σε όλες τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Ο έλεγχος 
αποσκοπεί στο να επιβεβαιώσει ότι οι ρυπογόνες εκποµπές δεν θα ξεπεράσουν 
κάποια συγκεκριµένα όρια. Για να είναι δυνατός ο  καθορισµός των ρύπογόνων 
ουσιών που παράγει ένα όχηµα, µε ακριβή και αναπαραγώγιµο τρόπο, το υπό 
έγκριση όχηµα θα πρέπει να λειτουργήσει σε ένα ειδικό χώρο ελέγχου των εκποµπών 
υπό συνθήκες οι οποίες προσοµοιάζουν όσο το δυνατό πιο πιστά πραγµατικές 
συνθήκες οδήγησης. Η οδήγηση σε χώρο ελέγχου παρέχει αξιόπιστες ποσοτικές 
πληροφορίες, χωρίς να απαιτεί οδήγηση σε πραγµατικούς δρόµους µε συνδεδεµένα 
τα συστήµατα µετρήσεων. Οι κινητήριοι τροχοί του οχήµατος που πρόκειται να τεθούν 
υπό έλεγχο τοποθετούνται πάνω στους κυλινδρικούς υποδοχείς/ καρούλια ενός 
δυναµόµετρου αµαξώµατος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να «µιµηθεί» την τριβή, την 
κλίση του δρόµου και την αντίσταση του αέρα µε τη βοήθεια µιας κατάλληλης 
αδρανούς µάζας. Αυτό παρέχει µια καλή ανταπόκριση στις πραγµατικές συνθήκες 
οδήγησης για σταθερή και δυναµική λειτουργία. Η απαιτούµενη διαδικασία ψύξης κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ενός ανεµιστήρα ο οποίος 
εγκαθίσταται στο χώρο ελέγχου και φυσά προς την µεριά του οχήµατος από το 
µπροστινό µέρος. Ένα πρόγραµµα καθορισµένο µε ακρίβεια ολοκληρώνεται στο χώρο 
της δοκιµασίας µε σκοπό να καθορίσει τις αντιπροσωπευτικές οριακές τιµές εκποµπής 
ρυπαντών. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας ελέγχου, οι εκποµπές 
συγκεντρώνονται συνεχώς, και στη συνέχεια αναλύονται αφού το τεστ έχει 
ολοκληρωθεί µε σκοπό να καθορίσει τις ποσότητες ρυπαντών που παράγονται. ∆εν 
υπάρχει ένα κοινό πρόγραµµα ελέγχου. Κάθε χώρα έχει υιοθετήσει και θεσµοθετήσει 
το δικό της πρόγραµµα ελέγχου. Σε σχέση µε την διαδικασία ελέγχου για τον 
καθορισµό των ρυπαντών, έχει επιτευχθεί µια συγκεκριµένη παγκόσµια συµφωνία: 
από το 1982 η µόνη µέθοδος µε γενικευµένη χρήση είναι η CVS µέθοδος αραίωσης, 
αν και αυτή διαφέρει σε συγκεκριµένες λεπτοµέρειες από χώρα σε χώρα. 
Εκτός από τις εκποµπές καυσαερίων, σε ορισµένες χώρες, έχουν τοποθετηθεί όρια 
και στις εκποµπές  λόγω εξάτµισης από το σύστηµα καυσίµων. 
9.2. Χώρος ελέγχου αµαξώµατος 
Για την αναπαράσταση των συνθηκών στο χώρο ελέγχου, γίνεται η υπόθεση ότι οι 
εκποµπές ρύπων µπορούν να συγκριθούν µε εκείνες του δρόµου, αν οι ταχύτητες και 
οι δυνάµεις που επιδρούν στο όχηµα είναι οι ίδιες µε τις πραγµατικές, σε σχέση µε τον 
παράγοντα του χρόνου στο χώρο ελέγχου. Για να αναπαραχθούν οι αδρανείς 
δυνάµεις του οχήµατος, όπως επίσης και η αντίσταση αµαξώµατος και η αντίσταση 
αέρα, οι χώροι ελέγχου αµαξώµατος µε όργανα µέτρησης της τριβής των υγρών, τα 
φρένα στροβιλικών ρευµάτων και οι γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιούνται 
για τη δηµιουργία του εξαρτώµενου από την ταχύτητα κατάλληλου φορτίου των 
φρένων. 
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Τεστ Ελέγχου 
α) Τεστ Η.Π.Α.        β) Τεστ Ε.Ε., Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Μεξικού. 

 

Σχήµα 37. 1.Φρένο 2.Σφόνδυλος 3.Απαγωγή καυσαερίων 4.Φίλτρο αέρα 
5.Αραίωση µε αέρα 6.Ψύκτης 7. Σωλήνας δειγµατοληψίας 8.Θερµοκρασία αέρα 
9.Μανόµετρο 10.Σωλήνας Ventοuri 11.Φτερωτή 12. Σάκος δειγµατοληψίας 
13.Περιστροφικό έµβολο 14.Έξοδος  
Η µάζα του οχήµατος µπορεί µε τον ίδιο τρόπο να προσοµοιαστεί µε διάφορα µέσα. 
Με τη χρήση οργάνων µέτρησης της τριβής των ρευστών και  τις τριβές  στροβιλικών 
ρευµάτων,  χρησιµοποιούνται φυγόκεντρες µάζες διαφορετικών µεγεθών, οι οποίες 
µπορούν να συνδεθούν µε τα αµαξώµατα µέσω εξαρτηµάτων σύνδεσης ταχείας 
δράσης.  Σε αυτούς τους χώρους ελέγχου οι οποίοι ενσωµατώνουν γεννήτριες 
συνεχούς ρεύµατος, η µάζα του οχήµατος θα πρέπει και να µπορεί να προσοµοιάζεται 
και ηλεκτρικά. 
Ανεξάρτητα από τον τύπο του χώρου ελέγχου( δοκιµασίας) που χρησιµοποιείται σε 
µια µεµονωµένη περίπτωση, καθίσταται απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις να 
επιβεβαιώνεται ότι οι φυγόκεντρες µάζες και η καµπύλη αντίστασης φρεναρίσµατος 
όταν αναπτύσσεται ταχύτητα, είναι συµβατές µεταξύ τους. Λανθασµένη εγκατάσταση 
του χώρου ελέγχου αµαξώµατος οδηγεί αντίστοιχα σε λανθασµένη µέτρηση των 
αερίων εξάτµισης. Εκτός από την εγκατάσταση/ το στήσιµο του ίδιου του χώρου του 
τεστ αµαξώµατος, οι περιβάλλουσες συνθήκες, όπως η υγρασία και η πίεση του αέρα 
µπορούν επίσης να έχουν κάποια επίδραση που να είναι µετρήσιµη. 
9.3. Καµπύλες οδήγησης 
Από τη στιγµή που οι αδρανείς δυνάµεις του οχήµατος και η αντίσταση αµαξώµατος 
και αέρα έχουν προσοµοιωθεί µε επιτυχία στο χώρο ελέγχου (test stand), η ταχύτητα 
του αµαξώµατος πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνη πάνω σε πραγµατικό δρόµο, 
ώστε να εξασφαλίζονται αντιπροσωπευτικές µετρήσεις στα καυσαέρια. Για το σκοπό 
αυτό, επιλέγεται µια καµπύλη οδήγησης, η οποία ανταποκρίνεται όσον το δυνατό 
περισσότερο την συµπεριφορά οδήγησης σε κανονικό δρόµο, αναφορικά µε την 
ταχύτητα και τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης. Στις χώρες όπου επιβάλλονται νοµικοί 
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περιορισµοί στις εκποµπές καυσαερίων από µηχανοκίνητα οχήµατα, οι κανονισµοί 
ελέγχου που αναφέρονται σε ρυπογόνες εκποµπές  περιλαµβάνουν τέτοιες καµπύλες 
οδήγησης. Αυτές διακρίνονται σε δυο τύπους: 

• Τις καµπύλες οδήγησης που δηµιουργούνται βάσει στατιστικών αρχείων 
από την διαδικασία οδήγησης σε πραγµατικούς δρόµους. 

• Τις καµπύλες οδήγησης που αποτελούνται από τµήµατα όπου 
αναπτύσσεται σταθερή επιτάχυνση και σταθερή ταχύτητα. 

Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µιας καµπύλης οδήγησης θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι ο ορισµός των συνθηκών κυκλοφορίας, οι οποίες πρέπει να 
αναπαρασταθούν, από τη στιγµή που η επιλογή των συνθηκών και οι ανάλογες 
δοκιµαστικές διαδροµές ασκούν καθοριστική επίδραση στις εκποµπές ρύπων που 
µετρώνται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου καυσαερίων. Οχήµατα διαφορετικής ισχύος 
µε οδηγούς που έχουν διαφορετικό τρόπο οδήγησης, ελέγχονται σε επιλεγµένες 
καµπύλες οδήγησης κάτω από καθορισµένες συνθήκες. Αναφορικά µε τον πρώτο 
τύπο της καµπύλης οδήγησης, µια µεµονωµένη καµπύλη επιλέγεται ως η πιο 
αντιπροσωπευτική ανάµεσα στις πολλές καµπύλες οδήγησης που έχουν καταγραφεί. 
 Αναφορικά µε το δεύτερο τύπο καµπύλης οι καταγεγραµµένες ταχύτητες οδήγησης 
και συχνότητες διαχωρίζονται και µελετώνται χωριστά και στη συνέχεια συσχετίζονται. 
Αυτός ο έλεγχος καταλήγει σε µια «συνισταµένη» καµπύλη, η οποία ανταποκρίνεται 
όσο το δυνατό περισσότερο στην µετρούµενη ταχύτητα και το προφίλ επιτάχυνσης. 
9.4. ∆ειγµατοληψία και ανάλυση 
Από το 1982 που η Ευρώπη έχει στραφεί στη µέθοδο αραίωσης της συλλογής των 
καυσαερίων (CVS= ∆ειγµατοληψία Σταθερού Όγκου), οδήγησε στο να υπάρχει τώρα 
µια  οµοιόµορφη διαδικασία, η οποία ισχύει για τις Η.Π.Α., Ιαπωνία και την Ευρώπη. 
Η διαδικασία αραίωσης λειτουργεί µε τον ακόλουθο τρόπο: το καυσαέριο που εκλύεται 
από το όχηµα που ελέγχεται  κατά τη διάρκεια του κυκλικού ελέγχου αραιώνεται µε 
φιλτραρισµένο περιβάλλοντα αέρα και αναρροφάται µε µια ειδικά διαµορφωµένη 
αντλία µε τέτοιο τρόπο, ώστε η συνολική ροή όγκου των καυσαερίων και του 
αραιωµένου αέρα να είναι σταθερή, δηλ. η ποσότητα του αέρα που προστίθεται 
εξαρτάται από τα καυσαέρια που εκλύονται σε κάθε δεδοµένη στιγµή. 
Η µεικτή αναλογία  αέρα προς το καυσαέριο είναι µεταξύ στο 8:1 και 10:1. Μια 
ορισµένη ποσότητα αντλείται από την αραιωµένη ροή των καυσαερίων κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου και συλλέγεται σε ένα ή τρεις ασκούς δειγµατοληψίας.  Με τον 
τρόπο αυτό προς το τέλος του προγράµµατος ελέγχου , η συγκέντρωση ρύπων στους 
ασκούς δειγµατοληψίας ανταποκρίνεται επακριβώς στο µέσο όρο της συγκέντρωσης 
σε ολόκληρο το µίγµα καυσαερίων που έχουν αντληθεί. Από τη στιγµή που η ροή του 
καυσαερίου ελέγχεται κατά τη διάρκεια του τεστ, ο συνολικός όγκος είναι γνωστός µε 
ακρίβεια. Η µάζα των ρύπων που εκπέµπεται κατά το τεστ µπορεί να υπολογιστεί από 
τον συνολικό όγκο και τη συγκέντρωση στους ασκούς. 
Για να αποφευχθεί η εισαγωγή σφάλµατος από την συγκέντρωση του περιβάλλοντος 
αέρα γίνεται παράλληλα δειγµατοληψία χωριστά του περιβάλλοντος αέρα και 
λαµβάνεται υπόψη η συγκέντρωση των ρύπων που περιέχονται σ’ αυτόν.   
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9.5. Αξιολόγηση της µεθόδου 
Σε σύγκριση µε την µέθοδο δειγµατοληψίας όπου ολόκληρη η ποσότητα των 
καυσαερίων που εκπέµπει η µηχανή συλλέγεται σε έναν µοναδικό ασκό, η µέθοδος 
αραίωσης έχει το πλεονέκτηµα ότι εµποδίζει την συµπύκνωση των υδρατµών, οι 
οποίοι µειώνουν τις απώλειες των οξειδίων του αζώτου στον ασκό ή τους ασκούς . 
Επιπρόσθετα, η αραίωση παρεµποδίζει τις αντιδράσεις ανάµεσα στα συστατικά των 
καυσαερίων, πράγµα το οποίο είναι σηµαντικό αναφορικά µε τους υδρογονάνθρακες. 
Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου αραίωσης το οποίο πρέπει να επισηµανθεί, είναι το 
γεγονός ότι η συγκέντρωση κάθε συστατικού των καυσαερίων που πρόκειται να 
προσδιοριστεί µειώνεται εξαιτίας της αραίωσης, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι το 
όργανο ανάλυσης πρέπει να έχει ευαισθησία στην ουσία που προσδιορίζεται . 
 
9.6. Εξοπλισµός ελέγχου 
Ο εξοπλισµός ελέγχου που χρησιµοποιείται για την ανάλυση των ρύπων στους 
ασκούς συλλογής έχει οµοίως τυποποιηθεί. ∆υο διαφορετικές µέθοδοι 
χρησιµοποιούνται, για την άντληση ενός σταθερού όγκου ροής κατά τη διάρκεια του 
τεστ. Με την πρώτη µέθοδο, το µίγµα των καυσαερίων αναρροφάται  µε µια αντλία 
µέσω ενός σωλήνα Ventouri (κρίσιµη ροή Ventouri), ενώ µε τη δεύτερη µέθοδο 
χρησιµοποιείται ένας συµπιεστής µε περιστροφικό έµβολο (Φυσητήρας της βάσης). 
Και µε τις δύο αυτές µεθόδους, η ροή του όγκου µπορεί αν ελεγχθεί µε ακρίβεια, 
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν (π. χ. πίεση, θερµοκρασία). 
 
9.7. Ανίχνευση των απωλειών εξάτµισης από το σύστηµα των καυσίµων. 
Ανεξάρτητα από τους ρύπους που εκπέµπονται ως συνέπεια της καύσης, κάτω από 
ορισµένες επίσης συνθήκες ένα όχηµα µπορεί να εκπέµπει σηµαντικές ποσότητες 
υδρογονανθράκων. Αυτές οι εκποµπές υδρογονανθράκων µπορεί να προέρχονται 
από ατελώς σφραγισµένα σηµεία στο σύστηµα καυσίµων του οχήµατος (π.χ. 
χαλάρωση  εφαρµογής των καπακιών ) ,όπως επίσης και από ανεπαρκώς 
σχεδιασµένα συστήµατα εξαερισµού της δεξαµενής. Για να επιβεβαιωθεί ότι δεν 
υπάρχουν σηµαντικές πηγές εκποµπής στο όχηµα, οι αιτίες του οποίου βασίζονται 
στο σχεδιασµό του συστήµατος καυσίµων, σε µερικές χώρες υπάρχουν προδιαγραφές 
για τον περιορισµό των απωλειών εξάτµισης από το σύστηµα καυσίµων. 
Μέθοδος SHED 
To πιο σηµαντικό µέσο για τον ποσοτικό προσδιορισµό των απωλειών από την 
εξάτµιση των καυσίµων είναι η ονοµαζόµενη µέθοδος SHED. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, αφού το όχηµα αεριστεί τοποθετείται σε έναν αεροστεγή 
θάλαµο. Η δεξαµενή του οχήµατος γεµίζει σε ποσοστό 40% µε καύσιµο, η 
θερµοκρασία των οποίων πρέπει να κυµαίνεται ανάµεσα σε 10οC και 16οC . Το 
καύσιµο έπειτα θερµαίνεται. Στους 16οC αρχίζει η πραγµατική µέτρηση της 
συγκέντρωσης των HCs (VOCs) στο θάλαµο. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης η 
θερµοκρασία των καυσίµων αυξάνεται γραµµικά κατά 14οC στη διάρκεια µιας ώρας. 
Αφού η τελική θερµοκρασία έχει επιτευχθεί, η συγκέντρωση των HCs µετράται ξανά. Η 
τιµή αυτή εκλαµβάνεται ως η τελική τιµή για τον καθορισµό των απωλειών από την 
εξάτµιση. Τα παράθυρα του οχήµατος και το καπάκι της µηχανής πρέπει να 
παραµείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µέτρησης. 
Για τον προσδιορισµό των εκποµπών εξάτµισης καυσίµων κατά την τελευταία φάση, 
το όχηµα, το οποίο προηγουµένως είχε οδηγηθεί στη θερµοκρασία λειτουργίας, 
τοποθετείται στο θάλαµο και προσδιορίζεται η αύξηση της συγκέντρωσης των HCs σε 
διάρκεια µιας ώρας. 
 
 
 

 119



9.8. FTP 75 κύκλος δοκιµής 
 Η καµπύλη οδήγησης του FTP 75  τεστ κυκλικής οδήγησης συντίθεται από 
καµπύλες ταχύτητας που µετρήθηκαν στους δρόµους του Los Angeles  κατά την 
πρωινή ώρα κυκλοφοριακής αιχµής. 
 Η καµπύλη οδήγησης διαιρείται σε τρεις ενότητες: 

Τµηµατικά το τεστ         Χρονική ∆ιάρκεια σε (sec) 
 

Μεταβατική φάση (Ψυχρή κατάσταση) 0…..505 
Σταθερή φάση      (Σταθερή κατάσταση) 506…..1372 
Θερµό τεστ           (Ζεστή κατάσταση) 1972……2477 

 
 Μετά την κατάλληλη ρύθµιση (η µηχανή κλειστή και το όχηµα σταθµευµένο για 
12 ώρες σε περιβάλλουσα θερµοκρασία (20…30οC), το δοκιµαζόµενο όχηµα µπαίνει 
ξανά σε εκκίνηση και τρέχει σύµφωνα µε ένα καθορισµένο πλάνο οδήγησης: 

1. Κατά τη µεταβατική φάση, το αραιωµένο καυσαέριο συλλέγεται στον ασκό 
1. 

2. Κατά την έναρξη της σταθερής φάσης, (µετά τα 505 s), η δειγµατοληψία 
µεταφέρεται στον ασκό 2, χωρίς να διακόπτεται το πρόγραµµα οδήγησης. 

3. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της φάσης σταθεροποίησης (µετά τα 1372 
s), η µηχανή σβήνει (την σβήνουν) για 10 λεπτά. 

4. Όταν παρέλθουν τα 10 αυτά λεπτά η µηχανή επανεκκινείται και το όχηµα 
οδηγείται για 505 s (θερµό test) σύµφωνα µε τη καµπύλη οδήγησης της 
µεταβατικής φάσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµαστικής περιόδου, το 
καυσαέριο συλλέγεται σε έναν τρίτο ασκό. 

 

Μήκος κύκλου:         11.1 µίλια   ή  17.86 km 1) FTP Federal Test Procedure  
Μέση ταχύτητα:        21.1 mph   ή    34.10 km/h 2) ct cold transient 
Μέγιστη ταχύτητα:    56.7 mph   ή    91.20  km/h     s stabilized – ht hot transient 
Με µηχανή σβηστή:  17.9%    3) ECE Economic Commision of 
                                                                                               Europe EC European Community 
Σχήµα 38. Κύκλος δοκιµής FTP 75 
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Όταν η σειρά των φάσεων του ελέγχου ολοκληρωθεί, τα δείγµατα καυσαερίου στους 
τρεις ασκούς υπόκεινται σε ανάλυση. Η ρυπαντική µάζα (συγκέντρωση) που 
προκύπτει, αναφέρεται στην απόσταση που διανύεται κατά τη διάρκεια του τεστ, έτσι 
ώστε τα αποτελέσµατα του τεστ µπορούν να δοθούν σε εκποµπή ρύπων ανά µίλι ή 
χιλιόµετρο. Τα όρια εκποµπής ρυπαντών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
Εκτός από τις Η.Π.Α., αυτή η δοκιµαστική διαδικασία σύµφωνα µε το τεστ FTP 75, 
χρησιµοποιείται επίσης σε ένα αριθµό άλλων χωρών. Αυτοί οι περιορισµοί 
εφαρµόζονται σε όλα τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τον όγκο και το 
βάρος του οχήµατος και πρέπει να διατηρούνται σε ένα µέσο όρο 50.000 µιλίων. 

Από  το 1984, οι περιορισµοί εφαρµόζονται και στις Η.Π.Α. (49 πολιτείες),  
   στις περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο. Το υψόµετρο στο οποίο εφαρµόζεται το τεστ έχει οριστεί 
στα 1620 µέτρα (το υψόµετρο του Denver). 

Οι εκποµπές από το σύστηµα καυσίµων έχουν περιοριστεί στις Η.Π.Α. και σε έναν 
αριθµό άλλων χωρών. Η µέθοδος SHED χρησιµοποιείται για την µέτρηση των εκποµπών 
λόγω εξάτµισης καυσίµων. 

Όταν ένα όχηµα ξεκινά σε χαµηλές θερµοκρασίες, τα επίπεδα των εκποµπών 
καυσαερίων είναι ιδιαίτερα υψηλά, εξαιτίας της δυνατότητας για εµπλουτισµό της διαδικασίας 
της κρύας-εκκίνησης, η οποία είναι αδύνατο να µετρηθεί µε τα σηµερινά έγκυρα τεστ 
εκποµπής καυσαερίων (που εφαρµόζονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20…30οC). Για να 
καταστεί δυνατό να περιοριστούν αυτές οι εκποµπές ρύπων η νοµοθεσία των Η.Π.Α. (Clean 
Air Act) ορίζει ένα τεστ για την µέτρηση των εκποµπών εξάτµισης στους –6.7οC, αν και οριακή 
τιµή έχει καθοριστεί µόνο για το µονοξείδιο του άνθρακα. 

 
 

 
 
9.9. Έλεγχος µε βάση το τεστ ECE/EC  
 
Το τεστ ECE/ EC  χρησιµοποιεί ένα πλάνο διαδροµής το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε τη 

διαδικασία της σύνθεσης και το οποίο κατά µεγάλη προσέγγιση προσοµοιάζει τις συνθήκες 
οδήγησης που αντιµετωπίζουν οι οδηγοί στην εντός της πόλεως κυκλοφορία.  

Το τεστ ECE/ EC αποτελεί δέσµευση για τις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία και Ισπανία. 

Το τεστ για την εκποµπή καυσαερίων έχει την ακόλουθη πορεία: 
Μετά από την απαραίτητη ρύθµιση,, το κυρίως τεστ οδήγησης, αρχίζει αφού γίνει κρύα 

εκκίνηση στην µηχανή και λειτουργεί 40 δευτερόλεπτα. Αυτό το πλάνο ακολουθείται 4 φορές 
χωρίς παύση, κατά τη διάρκεια του οποίου το καυσαέριο συλλέγεται σε ένα µεγάλο ασκό 
δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε την µέθοδο CVS ( ∆ειγµατοληψία Σταθερού Όγκου). Στο 
ευρωπαϊκό τεστ, οι ρυπογόνες µάζες που έχουν υπολογιστεί από το περιεχόµενο του ασκού 
δειγµατοληψίας, δεν αναφέρονται στην απόσταση που διανύθηκε, αλλά δίδονται σε (gr/test). 
Επιπρόσθετα, οι εκποµπές αζώτου και οξειδίων του αζώτου συνδυάζονται και σχηµατίζουν 
ένα αθροιστικό όριο (HC+NOx). 

Στην περίπτωση οχηµάτων µε όγκο σάρωσης ανάµεσα σε 1.4 και 2.0 λίτρα, ισχύουν 
ακόµη οι παλαιότεροι Κανονισµοί ECE R15-04, κατά τους οποίους τα όρια εκποµπής 
διαφοροποιούνται σύµφωνα µε το βάρος των οχηµάτων. 
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Μήκος κύκλου:          1.013 km 
Κύκλοι ανά τεστ:        4 
Μέση ταχύτητα:         18.7 km/h 
Μέγιστη ταχύτητα:      50  km/h 
Ανενεργό ποσοστό:   31% 

      Σχήµα 39. Καµπύλη οδήγησης ECE/EC 
 
Η µείωση των ορίων η οποία βασίζεται στον όγκο σάρωσης µηχανής βρίσκεται σε ισχύ 

από το 1988. Περιλαµβάνονται στον κανονισµό 88/76/EWG. 
Εφαρµόζεται ήδη για οχήµατα µε όγκο σάρωσης κάτω από 1.4 λίτρα ή πάνω από 2 

λίτρα. Το 1989, αποφασίστηκε ένα δεύτερο βήµα µε σκοπό τη µείωση όγκου σάρωσης. Για τα 
οχήµατα µε όγκο σάρωσης λιγότερο από 1.4 λίτρα, ο κανονισµός 89/458/EWG µπήκε σε ισχύ 
από το 1992.  

Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι οµοιόµορφη. Χώρες µέλη που ασκούσαν πιέσεις 
για πιο χαµηλά όρια εκποµπής, πέτυχαν να συµπεριλάβουν ένα άρθρο το οποίο επιτρέπει την 
παροχή άδειας σε οχήµατα που έχουν υποστεί δοκιµή σύµφωνα µε το τεστ FTP 75, και 
καθιστά δυνατή την προώθηση  της αγοράς τέτοιων οχηµάτων µέσω της οικονοµικής 
πολιτικής. Αυτό ισχύει στο Βέλγιο, την ∆ανία, την Γερµανία και τις Κάτω Χώρες. Από τον 
Οκτώβριο του 1990, η ∆ανία εκδίδει άδειες µόνο για οχήµατα που έχουν περάσει το τεστ  FTP 
75 και τα οποία συµµορφώνονται µε τα όρια εκποµπής που εφαρµόζονται στις Η.Π.Α. 

Το Ευρωπαϊκό υπουργικό συµβούλιο αποφάσισε ένα νέο «Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ελέγχου» µε αυστηρότερα όρια εκποµπής που εξαρτώνται από το βάρος του οχήµατος και τον 
όγκο σάρωσης της µηχανής και ο οποίος επίσης βάζει κάποιους περιορισµούς στις απώλειες 
εξάτµισης. Όπως συµβαίνει στις Η.Π.Α., η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνεται στο ήδη 
υπάρχοντα τεστ δοκιµής, ο οποίος έχει τώρα επεκταθεί για ταχύτητες πάνω από 120 χλµ. την 
ώρα. Η επέκταση αυτή έχει γίνει έτσι, ώστε να ληφθεί υπόψη ο µεγάλος όγκος της 
κυκλοφορίας µε µεγάλη ταχύτητα έξω από τις κωµοπόλεις και τις µεγαλουπόλεις. Αυτό το νέο 
«Ευρωπαϊκό τεστ» αναφέρεται ως 91/441/EWG. 
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Μήκος κύκλου:          11   km 
Μέση ταχύτητα:        32.5  km/h 
Μέγιστη ταχύτητα:    120   km/h 

Σχήµα 40. Νέο Ευρωπαϊκό τεστ (καµπύλη οδήγησης). 
 

   9.10. Ο Ιαπωνικός κύκλος δοκιµής 
Το πλήρες τεστ περιλαµβάνει δυο διαδικασίες ελέγχου µε διαφορετικά προγράµµατα 
οδήγησης που δηµιουργήθηκαν µε τη διαδικασία της σύνθεσης: 

1. Μετά από τη διαδικασία της κρύας εκκίνησης, το δοκιµαστικό πρόγραµµα/ τεστ 
που αποτελείται από 11 τµήµατα πραγµατοποιείται 4 φορές διαδοχικά. 

2. Το πρόγραµµα που συνίσταται σε 10 τµήµατα πραγµατοποιείται 6 φορές 
διαδοχικά σαν τεστ καυτής θερµοκρασίας, ενώ το καυσαέριο µετρείται  µόνο κατά 
τη διάρκεια των πέντε τελευταίων δοκιµών. 

 α) 11-Καµπύλη οδήγησης για την µεταβατική περίοδο             β) 10-καµπύλη οδήγησης µε ζεστή µηχανή 
Μήκος κύκλου:        1.021 km     Μήκος κύκλου:        0.664 km 
Κύκλος ανά τεστ:     4     Κύκλος ανά τεστ:     6 
Μέση ταχύτητα:       34.6 km/h    Μέση ταχύτητα:       17.7 km/h 
Μέγιστη ταχύτητα:   60  km/h    Μέγιστη ταχύτητα:   40  km/h 
Ποσοστό χρόνου µε σβηστή µηχανή: 21.7%  Με σβηστή µηχανή: 26.7% 

            Σχήµα 41.  Ιαπωνικός κύκλος τεστ. 
 
Η προετοιµασία πριν από την διαδικασία της καυτής εκκίνησης περιέχει επίσης το 
προκαθορισµένο τεστ της ανενεργούς εξάτµισης. Η διαδικασία έχει ως εξής: 
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Το όχηµα κινείται  για περίπου 15 λεπτά σε ταχύτητα 40 χλµ. την ώρα, µέχρι να 
ζεσταθεί η µηχανή. Οι συγκεντρώσεις HC, CO και CO2 µετρούνται πάνω στον αγωγό της 
εξάτµισης.  

Το όχηµα κινείται κατόπιν για επιπλέον 5 min σε ταχύτητα 40 km/h και το τεστ θερµής 
περιόδου αποτελούµενο από 10 τµήµατα ξεκινά. 

Η εγκατάσταση του CVS χρησιµεύει για την ανάλυση του καυσαερίου σε αµφότερους 
κύκλους δοκιµής 10 και 11 τµηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, το αραιωµένο καυσαέριο 
συλλέγεται σε ασκό δειγµατοληψίας. Για το τεστ εκκίνησης, οι ρύποι δίδονται σε γραµµάρια 
ανά τεστ, ενώ για το τεστ θερµής περιόδου αναφέρονται στην απόσταση που διανύθηκε και 
δίδονται σε g/km. 

Οι κανονισµοί εκποµπής που ισχύουν στην Ιαπωνία, περιλαµβάνουν επίσης 
περιορισµό στις εκποµπές καυσαερίων. Αυτές καθορίζονται µε τη χρήση της µεθόδου SHED. 
Η µείωση των ορίων εκποµπής (ειδικά για το ΝΟx) περιλαµβάνεται στα σχέδια της Ιαπωνίας, 
ενώ το τεστ των 10 τµηµάτων πρόκειται να επεκταθεί µε την προσθήκη ενός τεστ για τις µη 
αστικές περιοχές. 

 
9.11. Σύγκριση µεταξύ της διαδικασίας δοκιµής και των ορίων εκποµπής. 
 Αµφότερα τα τρέχοντα έγκυρα ECE/EC και τα ιαπωνικά δοκιµαστικά προγράµµατα 
προσαρµόζονται περισσότερο µε την αναπαράσταση των συνθηκών κυκλοφορίας µέσα στην 
πόλη µε τις τυπικές ταχύτητες που αναπτύσσουν τα οχήµατα, ενώ ο κύκλος δοκιµής FTP 75 
επίσης περιλαµβάνει υψηλότερες ταχύτητες. Σε αναλογία µε τις διαφορές αυτές στις καµπύλες 
οδήγησης, η προσαρµογή του φορτίου της µηχανής στους διάφορους κύκλους δοκιµής 
ποικίλει έτσι, ώστε είναι δύσκολη η αντικειµενική εκτίµηση και η χρήσιµη σύγκριση των 
ανάλογων περιορισµών. Παρόλα αυτά, υπό την παρούσα νοµοθεσία, οι Η.Π.Α. έχει τις πιο 
αυστηρές απαιτήσεις, η ικανοποίηση των οποίων απαιτεί έναν ειδικό καταλυτικό µετατροπέα 
τριών αγωγών. 
Στην Ιαπωνία επίσης, οι καταλυτικοί µετατροπείς κυριαρχούν. Και εάν τα µέτρα που 
απαιτούνται ισχύσουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι καταλυτικοί µετατροπείς, 
θα χρειαστεί επίσης να προσαρµοστούν µε τους περιορισµούς που ισχύουν. 
 

    9.12. Τεχνολογία ελέγχου εκποµπών 
Η σύσταση των καυσαερίων επιτρέπει στον ειδικό σε ένα εργαστήριο οχηµάτων να 
καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την λειτουργία της µηχανής, το 
σύστηµα ανάφλεξης και το σύστηµα διαχείρισης των καυσίµων. Για το σκοπό αυτό, ο 
εξοπλισµός για τον έλεγχο των εκποµπών ο οποίος χρησιµοποιεί µια µεγάλη ποικιλία 
τεχνολογιών, ήταν διαθέσιµος στα εργαστήρια από πολύ νωρίς. Αυτό αποσκοπούσε 
βασικά στη µέτρηση του CO ή στη µέτρηση των συστατικών των καυσαερίων που δεν 
είχαν καεί. 
Στην προσπάθεια να µειωθούν τα τοξικά συστατικά στα καυσαέρια, η νοµοθεσία 
απαιτεί τον έλεγχο των εκποµπών καυσαερίων, όχι µόνο για την έγκριση του τύπου 
του οχήµατος, αλλά και για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνταν ήδη. 
Αντίστοιχα, για τα οχήµατα που έχουν µηχανές spark ignition, η διατήρηση κάποιου 
ορίου στο CO σε κατάσταση «ρελαντί»  ελέγχεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας σε συχνά τεστ σύµφωνα µε την « § 29 StVZO (StVZO=FMVSS/CUR)»  και 
κάθε χρόνο στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Καυσαερίων (ASU). Αυτός ο έλεγχος της 
εκποµπής αποτελεί µια επιπλέον  πολύ σηµαντική χρήση του εξοπλισµού ελέγχου 
των καυσαερίων. Η σηµασία του για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι 
τόσο µεγάλη που έχει ως αποτέλεσµα ο εξοπλισµός για τον έλεγχο του CO που 
χρησιµοποιείται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, να πρέπει ύστερα να 
βαθµονοµείται µε βάση τα πρότυπα που είναι θεσµοθετηµένα. 
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9.13. Η διαδικασία µέτρησης 
Η απαίτηση για επιλεκτική και µε πολύ µεγάλη ακρίβεια µέτρηση των αέριων 
συστατικών των καυσαερίων έχει ως αποτέλεσµα η µέθοδος χρήσης υπέρυθρης 
ακτινοβολίας να χρησιµοποιείται διεθνώς . 
Η συσκευή µέτρησης CO της Bosch που χρησιµοποιείται για την µέτρηση και 
παρουσιάζεται παρακάτω, λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της απορρόφησης 
υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η αρχή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα καυσαέρια 
απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία σε ένα µήκος κύµατος που είναι χαρακτηριστικό 
για κάθε συστατικό τους. 
Η συσκευή µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένο 
συστατικό των καυσαερίων που µετρείται και στην επιθυµητή κλίµακα µέτρησης. Έτσι, 
υπάρχουν συσκευές για ένα µόνο συστατικό (π.χ. για το CO), όπως επίσης και 
συσκευές για πολλά συστατικά ( για CO/HC, CO/CO2, CO/HC/CO2  κτλ.).Οι συσκευές 
αυτές έχουν πολλούς θαλάµους µέτρησης. Όλοι οι θάλαµοι µέτρησης λειτουργούν µε 
βάση την ίδια αρχή. 
   9.14. Θάλαµοι µέτρησης 
Μια λάµπα θερµαίνεται στους 700ο C (5) εκπέµπει υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία 
περνά µέσα από µια κυψελίδα ελέγχου και κατόπιν µέσα σε ένα θάλαµο υποδοχής 
(1). Το αέριο βαθµονόµησης µε ένα καθορισµένο ποσοστό CO σφραγίζεται µέσα σε 
αυτόν τον θάλαµο µέτρησης και απορροφά ένα µέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας η 
οποία αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα του CO . H διαδικασία αυτή απορρόφησης 
προκαλεί µια αύξηση της θερµοκρασίας του αερίου µέσα στο θάλαµο, πράγµα που 
καταλήγει σε ροή αερίου περνώντας από έναν αισθητήρα ροής από όγκο V1 σε 
αντισταθµιστικό όγκο V2. Η υπέρυθρη ακτινοβολία από την λάµπα διακόπτεται από 
ένα περιστρεφόµενο ειδικό διάφραγµα (4) σε τακτό ρυθµό. Η µεταβαλλόµενη 
ακτινοβολία προκαλεί µια περιοδική απορρόφηση στον θάλαµο υποδοχής, και αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα µια εναλλασσόµενη βασική ροή ανάµεσα στους δυο όγκους V1  σε 
V2. 
Ο αισθητήρας ροής που αποτελείται από εξαιρετικά λεπτούς θερµαινόµενους 
αισθητήρες από νικέλιο συνδεδεµένους σε ειδικό κύκλωµα: µετατρέπει την 
εναλλασσόµενη ροή σε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό σήµα. 
Αν, αντί για καθαρό αέρα, η ροή του καυσαερίου µε µεταβαλλόµενη περιεκτικότητα σε  
CO που οδηγείται, µέσα στη κυψελίδα µέτρησης(3), ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 
CO η απορροφόµενη ενέργεια ποικίλει στο δοκιµαστικό κελί και αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα να χαθεί µέσα στο θάλαµο υποδοχής. Η µεταβολή που προκαλείται στη 
ροή µετατρέπεται µε τον µηχανισµό που ήδη περιγράφηκε σε ηλεκτρικό σύστηµα το 
οποίο αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα CO. 
Η διαδροµή που ακολουθεί το αέριο φαίνεται στο σχήµα 42. 
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Σχήµα 42. ∆ιαδροµή αερίου του τεστ CO. 
1.Λήπτης καυσαερίων 2.Φίλτρο µε µεγάλους πόρους 3.Υδατοπαγίδα 4. Φίλτρο 
λεπτών πόρων 5.Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 6.Αντλία διαφράγµατος 7.∆ιακόπτης 
πίεσης 8.Πηγή ασφαλείας 9.Θάλαµος µέτρησης 10.∆οχείο. 
 
9.15.Λειτουργία της συσκευής µέτρησης   
Η συσκευή µέτρησης CO ελέγχεται από ένα µικροεπεξεργαστή. Αυτό σε µεγάλο 
βαθµό αποκλείει περιβαλλοντικές ή επιδράσεις χειρισµού  στα αποτελέσµατα του τεστ. 
Αφού ανάψει ο δοκιµαστής, ακολουθεί ένας αυτό-έλεγχος και ένας κύκλος αναµονής – 
«χρονικό διάστηµα ζεστάµατος». Μετά από το διάστηµα ζεστάµατος που διαρκεί 
περίπου 3 λεπτά, ο αέρας εισάγεται µέσα αυτόµατα για περίπου 10 δευτερόλεπτα ως 
αέριο αναφοράς για τη ρύθµιση του µηδενός. Μετά την ελεύθερη ροή του αερίου η 
συσκευή είναι έτοιµη για µέτρηση.  
Η διαδικασία µέτρησης αρχίζει µε την ενεργοποίηση του διακόπτη της αντλίας. Εδώ 
ξανά, ο καθαρός αέρας αναρροφάται  για περίπου 10 δευτερόλεπτα και 
πραγµατοποιείται µια αυτόµατη µηδενική προσαρµογή. Οι τιµές µέτρησης 
διατηρούνται στην µνήµη του µικροεπεξεργαστή ως προς το σηµείο µηδέν. Μετά από 
αυτό, ανοίγει µια βαλβίδα που ελέγχεται βάσει ενός σωληνοειδούς και δέχεται το αέριο 
που πρόκειται να ελεγχθεί. Η εξάρτηση της µέτρησης από τη θερµοκρασία λαµβάνεται 
υπόψη από το υπολογιστικό σύστηµα του µικροεπεξεργαστή, το οποίο εξακριβώνει τη 
θερµοκρασία του θαλάµου υποδοχής για το σκοπό αυτό. Η βαροµετρική πίεση και η 
παροχή λαµβάνονται επίσης υπόψη. 
Ο επεξεργαστής ελέγχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες της µονάδας για 
καθορισµένες τιµές ορίων. Μη αποδεκτές αποκλίσεις υποδεικνύονται και οδηγούν στη 
διακοπή της δοκιµαστικής διαδικασίας. 
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9.16. Μέτρηση του καυσαερίου 

Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για να είναι 
ακριβής η µέτρηση του καυσαερίου: 

• Η µηχανή πρέπει να έχει κατάλληλη θερµοκρασία λειτουργίας 
• Οι συσκευές εκκίνησης, χειροκίνητες, είτε αυτόµατες, δεν πρέπει να βρίσκονται 

πλέον σε λειτουργία 
• Η µηχανή πρέπει να έχει το σωστό χρόνο ανάφλεξης (γωνία εγκατάστασης, 

σηµείο ανάφλεξης) που θα είναι προκαθορισµένος από τον κατασκευαστή, όπως 
επίσης και το σωστό αριθµό στροφών σε ακινησία. 

• Τα συστήµατα πολλαπλών καρµπυρατέρ θα πρέπει να συγχρονίζονται. 
• Το σύστηµα εξάτµισης δεν θα πρέπει να έχει κάποια διαρροή. 
• Το σύστηµα δειγµατοληψίας θα πρέπει να εισέλθει µέσα στο εξωτερικό τµήµα 

της εξάτµισης σε βάθος 30 εκατοστών. 
 

Κατά την εκτίµηση των αποτελεσµάτων του τεστ, η περιεκτικότητα σε CO παρέχει 
πληροφορίες για: 

• Υπερβολικά πλούσιο ή υπερβολικά φτωχό ή πλούσιο σε καύσιµο µίγµα 
τροφοδοσίας 

• Ακάθαρτο ή φραγµένο φίλτρο αέρα. 
• Φραγµένο σύστηµα εξαερισµού της βάσης της µηχανής 
• Ελαττωµατική λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης/ ζεστάµατος 
• Ελαττωµατική λειτουργία του συστήµατος επιτάχυνσης 
 

 Άλλα ελαττώµατα της µηχανής µπορούν να ελεγχθούν µε µια επιπρόσθετη µέτρηση 
HCς: 

• Αποτυχίες κατά τη διαδικασία ανάφλεξης . 
• Ατελής καύση, για παράδειγµα εξαιτίας ενός εξαιρετικά φτωχού µίγµατος, 

διαρροή στα περάσµατα κατά την εισαγωγή αέρα. 
• Μηχανικά προβλήµατα, όπως χαµηλή συµπίεση, βαλβίδες µε διαρροή κ.λ.π. 

  
 Η περιεκτικότητα σε CO2  δίδει πληροφορίες σχετικά µε τη στεγανοποίηση του 
συστήµατος εξάτµισης. Μια τέτοια µέτρηση όµως απαιτείται µόνο στη Γαλλία. 
 Έτσι, λοιπόν, γίνεται φανερό ότι ο εξοπλισµός µέτρησης δεν απαιτείται µόνο να ελέγχει  
τα νοµικώς προκαθορισµένα όρια εκποµπής καυσαερίων στα εργαστήρια οχηµάτων (αυτά δεν 
θα πρέπει να συγχέονται µε τους περιορισµούς στις εκποµπές για την έγκριση του τύπου των 
νέων οχηµάτων). Σε συνδυασµό µε το µηχανικό έλεγχο αποτελεί απαραίτητη βοήθεια στην 
αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων και για διαγνώσεις στα εργαστήρια 
(µηχανουργεία) ελέγχου και επισκευής οχηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
 
10.1. Επιτρεπόµενες Τιµές Ρύπων του ΥΠ.Μ.Ε. 
 
Οι επιτρεπόµενες τιµές των ρύπων ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος είναι οι εξής: 
Για αυτοκίνητα µε σύστηµα τριοδικού ρυθµιζόµενου καταλυτικού µετατροπέα η µέγιστη 
περιεκτικότητα των καυσαερίων σε υδρογονάνθρακες HC, το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
στο ρελαντί καθώς και ο συντελεστής ΄΄λ΄΄ επιτρέπεται να φθάσουν τα όρια που ορίζει ο 
κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια καθορίζονται και κοινοποιούνται από την 
αρµόδια υπηρεσία, µετά από σχετικό επικυρωµένο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Για τον τυχαίο έλεγχο των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχηµάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας µε ρυθµιζόµενο τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα, οι µέγιστες επιτρεπόµενες 
τιµές της συγκέντρωσης των ρύπων στα καυσαέρια καθορίζονται όπως αυτές του πίνακα 1 
αυξηµένες κατά 0.1% για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και κατά 10 ppm για τους 
υδρογονάνθρακες HC. 
 
Πίνακας 1: Η λειτουργία του κινητήρα και ο συντελεστής ΄΄λ΄΄ για οχήµατα µε ρυθµιζόµενο 
τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα. 
                   ΡΥΠΟΣ    ΡΕΛΑΝΤΙ      2500 ± 300 στρ/λεπτό 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % 
 

      ≤ 0.5                ≤ 0.3 

Υδρογονάνθρακες HC ppm  
 

      ≤ 120                ≤ 100 

Συντελεστής ‘’λ’’     0.97/1.03 στις 2500 ± 300 στρ/λεπτό 
 
 Για τον τυχαίο έλεγχο των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχηµάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας µε αρρύθµιστο τριοδικό ή οξειδωτικό καταλυτικό µετατροπέα, οι µέγιστες 
επιτρεπόµενες τιµές της συγκέντρωσης των ρύπων στα καυσαέρια καθορίζονται όπως αυτές 
του πίνακα 2 αυξηµένες κατά 0.2% για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και κατά 50 ppm για 
τους υδρογονάνθρακες HC. 
 
Πίνακας 2: Η λειτουργία του κινητήρα για οχήµατα µε αρρύθµιστο ή οξειδωτικό καταλυτικό 
µετατροπέα. 
                   ΡΥΠΟΣ    ΡΕΛΑΝΤΙ      2500 ± 300 στρ/λεπτό 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % 
 

      ≤ 1.2                ≤ 1 

Υδρογονάνθρακες HC ppm  
 

      ≤ 220                ≤ 200 

 
Για τα οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας που φέρουν κινητήρες δίχρονους ή WANKEL ισχύουν 
οι παρακάτω πίνακες 3 και 4, ανάλογα µε το έτος έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας χωρίς 
όµως να ελέγχεται η συγκέντρωση των υδρογονανθράκων στα καυσαέριά τους. 
 
Πίνακας 3: Η λειτουργία του κινητήρα για οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος έκδοσης 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν από την 1/1/1986.   
ΡΥΠΟΣ    ΡΕΛΑΝΤΙ      2500 ± 300 στρ/λεπτό 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % 
 

      ≤ 4.5                ≤ 4 

Υδρογονάνθρακες HC ppm  
 

      ≤ 800                ≤ 700 
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Πίνακας 4: Η λειτουργία του κινητήρα για οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος έκδοσης 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας από την 1/1/1986 και έπειτα.  
ΡΥΠΟΣ    ΡΕΛΑΝΤΙ      2500 ± 300 στρ/λεπτό 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % 
 

      ≤ 3.5                ≤ 3 

Υδρογονάνθρακες HC ppm  
 

      ≤ 500                ≤ 400 

   
Για τον τυχαίο έλεγχο των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχηµάτων συµβατικής 
τεχνολογίας οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές της συγκέντρωσης των ρύπων στα καυσαέρια 
καθορίζονται όπως αυτές των πινάκων 3 και 4 αυξηµένες κατά 0.5% για το µονοξείδιο του 
άνθρακα (CO)  και κατά 100 ppm για τους υδρογονάνθρακες HC.  
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Πίνακας 14. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2004. 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1306 158 12 
Ε.∆.Χ. 27 4 15 
Φορτ.<3.5 t 572 91 16 
Φορτ.>3.5t 193 24 12 
Λεωφ. 30 2 7 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1323 182 14 
Ε.∆.Χ. 32 4 13 
Φορτ.<3.5 t 647 104 16 
Φορτ.>3.5t 258 23 9 
Λεωφ. 56 2 4 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1400 166 12 
Ε.∆.Χ. 47 5 11 
Φορτ.<3.5 t 731 113 15 
Φορτ.>3.5t 300 30 10 
Λεωφ. 67 4 6 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1478 165 11 
Ε.∆.Χ. 62 10 16 
Φορτ.<3.5 t 602 101 17 
Φορτ.>3.5t 275 52 19 
Λεωφ. 80 12 14 
ΜΑΙΟΣ 
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1416 163 12 
Ε.∆.Χ. 51 4 8 
Φορτ.<3.5 t 601 111 18 
Φορτ.>3.5t 336 61 18 
Λεωφ. 51 4 8 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
Είδος οχήµατος Αρχικοί Έλεγχοι Οχήµατα µε καυσαέρια 

πάνω από τα όρια 
Ποσοστό % 

Ε.Ι.Χ. 1430 171 12 
Ε.∆.Χ. 59 9 15 
Φορτ.<3.5 t 627 117 18 
Φορτ.>3.5t 338 62 18 
Λεωφ. 72 7 10 
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10.2. Συµπεράσµατα Μετρήσεων. 
 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δείχνουν πως το ποσοστό ρύπανσης από τα 
αυτοκίνητα δεν είναι µεγάλο και µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως το αυτοκίνητο 
ρυπαίνει την ατµόσφαιρα αλλά δεν θεωρείται ο κύριος ρυπαντής. Αυτό οφείλεται και στο 
γεγονός ότι οι µετρήσεις που γίνονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. είναι ενδεικτικές και κάτω από 
συνθήκες ευνοϊκές ως προς τους κατόχους των οχηµάτων γιατί είναι γνωστές της 
αυστηρότητας του ελέγχου καυσαερίων, που θα γίνει στο όχήµά τους και κατά συνέπεια 
έχουν ρυθµίσει προηγούµενα τους κινητήρες τους. 
 Άλλοι λόγοι που κάνουν αυτό το ποσοστό να βρίσκεται σε σχετικά µικρό επίπεδο 
είναι: 
• Καλύτερη συντήρηση των κινητήρων που έχει σαν αποτέλεσµα την ποιοτική 

απόδοση του οχήµατος και την οικονοµία στα καύσιµα. 
• Στην ποιοτική αναβάθµιση των συνεργείων ρύθµισης των κινητήρων µε εφοδιασµό 

τους από σύγχρονα ηλεκτρονικά µηχανήµατα. 
• Στις καµπάνιες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Μεταφορών που έφερε σαν 

αποτέλεσµα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος 
(φαινόµενο θερµοκηπίου, όξινη βροχή). 

• Η απόδοση του θεσµού της χορήγησης Κ.Ε.Κ. σε όλα σχεδόν τα οχήµατα. 
• Στην ποιότητα των καυσίµων που βοηθά στη µείωση των ρύπων  
• Ο περιορισµός εισαγωγής µεταχειρισµένων οχηµάτων στη χώρα µας κάτω από 6 

ετών βελτίωσε το ποσοστό νεότητας των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και 
αναµένεται να βελτιωθεί περισσότερο. 

 
Προτάσεις για την µείωση των ρύπων 
• Υλοποίηση προγράµµατος απόσυρσης για οχήµατα που χαρακτηρίζονται ως 

υπερυπαντές παρέχοντας και εναλλακτικές λύσεις στους καταναλωτές. 
• Υλοποίηση προγραµµάτων χρησιµοποίησης εναλλακτικών καυσίµων. 
• Εντατικοποίηση των ελέγχων πεδίου από την τροχαία εάν είναι εφοδιασµένα τα 

οχήµατα µε ισχύουσα Κ.Ε.Κ. 
• Έλεγχος των εξουσιοδοτηµένων για έκδοση Κ.Ε.Κ. συνεργείων επισκευής οχηµάτων 

καθώς και συνεχή επιµόρφωση των τεχνιτών του συνεργείου. 
• Αλλαγή του ρόλου των ΚΤΕΟ µε ουσιαστικότερο έλεγχο των παραµέτρων ασφάλειας 

και ρύπανσης και οριστική απόσυρση των οχηµάτων στις περιπτώσεις που 
απαιτείται. 

• Έλεγχο των εταιρειών που εισάγουν καταλύτες για αντικατάσταση 
απενεργοποιηµένων. 

• Αλλαγή των ορίων καπνού για τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά και λεωφορεία και 
κίνητρα από την πολιτεία για την αντικατάστασή τους. 

• Χρονικός επαναπροσδιορισµός των εκτάκτων µέτρων, του δακτυλίου και 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε όλες τις µεγάλες πόλεις.  
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